
Gårdbutikken er åben:
lørdage 10:00-12:00
telefon: 74 65 90 71

kværsGade 18, kværs, 
6300 Gråsten

Willy's Booking
underholdning til 

"Kopisterne"

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

MASSAGE

Bomhusvej 19, Gråsten www.rlevinsen.dk Tlf. 2876 3455

Akupunktur aktiverer 
kroppens egne hel-
bredende funktioner

Giv et wellness

GAVEKORT
til jul til én 

du holder af. 

Bestilles på 

hjemmesiden.

rlevinsen
Lægeeksamineret massør, akupunktør 

og idrætsskadeterapeut

med
Hotstones

med
Hotstones

Det første Luciaoptog i 
Sverige fandt sted i 1928, 
mens skikken f'ørst kom 
til Danmark under 2. 
Verdenskrig. Det er 13. 
december man mindes 
den italienske helgeninde, 

Sankta Lucia, der led en 
voldsom martyrdød. Sankta 
Lucia (ca. 283-304) er lysets 
helgeninde. Legenden siger, 
at Lucia bragte mad til sine 
kristne trosfæller, der gemte 
sig i Roms katakomber. 

For at have hænderne fri 
bar hun en krans med lys i 
håret.

Luia var forlovet, men øn-
skede at hæve forlovelsen for 
at vie sit liv og sin formue 

til at tjene de fattige, efter at 
hendes syge mor var blevet 
helbredt gennem sin kristne 
tro.

Lucias forlovede blev 
rasende over bruddet 

og fik hende dømt til 
anbringelse på et bordel, 
som et led i de omfattelde 
kristen-forføgelser.

Men hverken et okse-
spand eller tusind mænd 
kunne flytte hende derhen. 

I desperation overhældte de 
Lucia med olie og antændte 
hende, men ilden rørte hen-
de ikke. Lucia bukkede først 
under, da de skar halsen 
over på hende, men inden 
da nåede hun at forudsige 
kristendommens sejr. 

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

Åben alle 
dage frem 
til Jul

HUSK
Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige

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

Åben alle søndage indtil JUl

Vi er i julehumør!

Køb din julegave hos

Rasmussen Sko
ULSNÆSCENTRET ∙ SUNDSNÆS 9B ∙ 6300 GRÅSTEN

25 % RABAT
på sko og støvler

til
børn – dame – herre

undtagen hjemmesko og termostøvler

Luciaoptog 
for de ældre 
på plejehjem
 Af Gunnar Hattesen

30 piger fra Rinkenæs Efterskole sang 
mandag eftermiddag traditionen tro 
julen ind på Dalsmark Plejecenter ved 
at gå luciaoptog. For de ældre var det 
en god anledning til julehygge.

	 Uge	50	 •	 9.	december	2008	 •	 1.	årgang
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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

Postkasse ved 
SuperBrugsen

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

annoncer, billeder og redaktionel omtale.

Postkassen tømmes hver dag.

Der var et stort rykind 
af børnehavebørn og 
deres bedsteforældre, da 
Børnehuset i Rinkenæs 
fredag var til den tradi-

tionelle julegudstjeneste i 
Rinkenæs Korskirke.
Der blev sunget julesange 
og sognepræst Marianne 
Østergård Petersen holdt 

en gudstjeneste i bør-
nehøjde og fortalte om 
Jesubarnet, der blev 
født i Betlehem.

Efter gudstje-
nesten blev der 
i børnehaven ser-
veret kaffe, the og 
æbleskiver.  

De små til 
julegudstjeneste
Af Gunnar Hattesen

Sognepræst Marianne Østergård Petersen holdt en gudstjeneste i børnehøjde.

Stigende 
interesse 
for lokal 
historie
Af Gunnar Hattesen
 Der er en stigende inte-
resse for lokal historie. 
Det oplever Historisk 
Forening for Graasten by 
og egn. Foreningen havde 
i år 2000 370 medlemmer, 
men formanden Bodil 
Gregersen kan glæde sig 
over, at man nu er oppe på 
470 medlemmer.

- Det er dejligt, vi kan 
mærke den stigende inte-

resse for det lokalhi-
storiske i vores om-
råde, siger Bodil 

Gregersen.  

- Japanerne er meget imø-
dekommende og venlige. 
Det er et folk, som har re-
spekt for andre. Det siger 
Ingeborg Friis, Rinkenæs, 
som sammen med sin 
mand, Mads Friis, forleden 
var på en 10 dage lang 
rejse til Japan for at besøge 
deres datter, Elisabeth, 
som studerer til arkitekt på 
et japansk universitet.

- Det var første gang, vi var 
i Japan. Japanerne virker 

overvældende positive, for-
klarer Ingeborg Friis, som 
samen med sin mand rejste 
rundt i landet med dat-
teren som guide.

- I Tokyo er der et mylder 
af mennesker, men ingen 
råber eller opfører sig grimt. 
Uvenlighed eksisterer 
simpelthen ikke i Japan, 
lyder det begejstret fra 
Ingeborg Friis, som betrag-
tede opholdet som en stor 
oplevelse. 

Japan er et 
spændende land

Stemningen var munter, 
hyggelig og jovial, da 
Center Pub forleden 

samlede 35 gæster til årets 
julefrokost. Deltagerne 
blev budt på den helt store 

julefrokost. Senere under-
holdt Kopisterne med stor 
succes.

Center Pubbens indehaver, 
Morten Latter, fortæller, 
at julefrokostgæsterne har 
sparet op hele året i Spar-
klubben og samlet blev der 
udbetalt 259.000 kroner til 
de 58 medlemmer.

– 17 personer står på vente-
liste til at blive medlem af 
Spareklubben, så jeg forven-
ter, at der næste år vil blive 
udbetalt et endnu højere be-
løb, siger Morten Latter. 

Julefrokost på 
Center Pub

Æblehuset 
er lukket
Æblehuset i Nygade i 
Gråsten havde forleden 
sin sidste åbningsdag. 
Indehaveren Søren Gülck 
startede butikken for godt 
et år siden, men måtte des-
værre sande, at det i læng-
den ikke var nok kunder 
til specialforretningen.

På den sidste dag myldrede 
det dog med kunder, som 
kunne købe butikkens 
varer med 50 pct. rabat. 

450 til 
julebasar 
på Gråsten 
Friskole
Igen i år bød Gråsten 
Friskole velkommen til 
julebasar. Henved 450 
mennesker kiggede forbi 
friskolen, hvor der blev 
solgt julekranse, juledeko-
rationer og julepyntmate-
riale til at tage med hjem.

Overskuddet blev på godt 
7.000 kroner. 

Tilbud!
Bedste Mexicanske træbriketter på markedet. 

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

Se kørselsvejledning på www.agrosam.dk

Julesokker 
venter 
på slik
SuperBrugsen i Gråsten in-
viterer børnene til at møde 
op med en stor julesok se-
nest søndag den 14. decem-
ber. Alle de mange sokker 
vil så blive hængt op med 
tøjklemmer frem til søndag 
den 21. december, hvor 
børnene kan komme igen 
og hente deres ejendom.

Til den tid vil julemanden 
have fyldt den op med 
lækre julegodter. 
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MR BYTTESERVICE. Alle gaver købt hos os kan byttes i alle landets MR-butikker
MR GAVEKORT kan anvendes i alle landets MR-butikker 

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

Tommy Hilfi ger

Armani

Iceman

Lee

KT

IKKE BARE BILLIGT, MEN RIGTIGT BILLIGT!!

 JULEGAVER HOS  

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

Ternede skjorter

200.-
Flotte skjorter

100.-

Bomuldstrik

200.-
Strik

100.-
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KUN SØNDAG 10-16Gammeldags 
oksesteg

19995

        Store glas
marmelade
fra 
Den 
Gamle 
Fabrik

FRIT 
VALG

5000

Merrild kaffe
Koffeinlet 
eller 
103

Ta’ tre glas
pr. 
1/2 kg 4 X 500 g

5995
2 poser

Spar 
30 kr 
pr kg Spar 

33.85

      Kødboller 
eller kød- og 
melboller

FRIT 
VALG

Spar
op til  

199.95

Spar 
60.80

9900
SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

Når Den Lokale Scene 
fredag den 12.december 
kl. 20.00 præsenterer 
”De To Sønderjyder”, er 
det to meget lokale folk, 
der går på scenen i Kværs 
Forsamlingshus for at 
underholde.

De to lokale er Mogens 
Damm fra Kliplev, der til 
daglig bl.a. er organist, 
og Jacob Asmussen fra 
Felsted, der bl.a. er kendt 
fra ”Scenen er din”.

- Sammen leverer de et 
dejligt program med viser 
og historier, fortæller Hans 
Jørgen Albrechtsen.

 I første afdeling koncen-
trerer de sig mest om viser 
af den alsiske tekstforfatter 
Martin N. Hansen, mens 

anden afdeling er mere 
blandet viser, digte og 
julesange.

For at alle skal komme 
i den rette stemning vil 
der i pausen blive serveret 
Brødtort med kaffe eller te.

Med denne koncert siger 
Den Lokale Scene tak for 
året der gik og gør sig klar 
til en ny sæson, der vil 
komme til at byde på ikke 
mindre end 11 koncerter, 
mindst 1 teaterstykke og 
et foredrag, fortæller Hans 
Jørgen Albrechtsen.

- Billetter til fredagens 
koncert kan bestilles hos 
Hans Jørgen Albrechtsen 
på 74659538 eller købes 
ved indgangen. 

De to sønderjyder 
på scenen i Kværs

Julen nærmer sig, og vi glæ-
der os, ikke mindst, til den 
gode julemad. Men mange 
frygter også julemaden og 
alle lækkerierne, fordi det 
får os til at tage på. 

Vil du gerne slanke dig 
lidt? Tabe et par kilo eller 
bare holde vægten? 
I så fald kan 
julemaden give 
god grund til 
frygt, da den 
tit bevirker det 
stik modsatte. 
De fleste tager på i 
julen. Lidt eller meget. Og 
ærgrer sig bagefter, fordi 
de har besvær med at tabe 
sig igen. 

Tag et overblik i tide

Men tag dine forholdsreg-
ler og undgå, at det sker. 
Det er nemlig ikke så svært 
som mange tror. 

Start altid et måltid med 
et stort glas vand. Det 
”lægger bunden”. Spis 
langsomt. Spis meget af 
det, der ikke feder: salater, 
frugt, groft brød. 

Med hvad så med alt det 
andet? Det søde og det 
”forbudte”? Skal man 

virkelig holde sig fra det, 
som jo også er med til at 
skabe hygge og fællesskab? 
Bestemt ikke. 

Psyken styrer det hele

Det glædelige er: Forbyd 
ikke dig selv én eneste af 

de lækre ting, 
der sættes 
på bordet. 
Mange 

tror, at de 
ikke kan 

spise den gode 
julemad, hvis de vil 

holde vægten eller slanke 
sig. Det er forkert. Ikke 
mindst psykologisk set. 
Forbud virker nemlig imod 
hensigten.

Der er ikke noget så at-
traktivt som det, der er 
forbudt! Forbyder du dig 
selv visse madvarer, vil 
du konstant gå og tænke 
på det forbudte. På et 
tidspunkt vil du helt 
ubevidst lede efter dårlige 
undskyldninger, finde en 
smutvej - og begynde at 
storspise af det. 

I den situation vil du spise 
langt større mængder, end 
hvis det ikke havde været 
”forbudt”. 

Derfor: Gør det modsat. 
Fortæl dig selv, at alt er til-
ladt. Du kan få det, du har 
lyst til. Ingen mangel her! 
Det hele starter i psyken. 
Og det er den psykiske 
bevidsthed, der får det til 
at holde. 

Du må spise alt 

God tanke, ikke? Og dén 
virker! Det, sagen handler 
om, er ikke om du må 
spise af det ene eller det 
andet. Men hvor meget 
du spiser, og af hvad. Og 
dét er vigtigt at kode ind i 
bevidstheden. 

Det interessante er, at du 
intet vil savne. Heller ikke 
selv om du fortæller dig 
selv, at du nu spiser et lille 
stykke kage og ikke tre 
store stykker. 

Tænk aldrig: ”Kun et lille 
stykke kage”, men i stedet: 
”Hvor dejligt! Et stykke 
kage, det skal nydes!” 
(Ingen mangel-tanker!) Du 
ved også, at du nu tager èn 
skefuld dessert i stedet for 
en kæmpe skålfuld, og du 
tænker: ”Skønt! En skefuld 
dessert til mig!” 

Stor forskel. I tilfredshes-
ds-følelsen. Men bestemt 
også på, om du tager på 
eller ej. Er du bevidst på 
den måde, bliver det uden 
afsavn. Du mærker, at du 

har fået noget. Der bliver 
ikke nogen mangel-følelse. 
Bagefter er det den samme 
psykiske følelse, om du har 
fået ti portioner dessert 
eller bare en halv. Derimod 
er den fysiske følelse langt 
bedre! Du føler dig ikke 
oppustet, og du undgår at 
tage på. 

Og så lige en rask gåtur

Sørg samtidig for at få mo-
tion i juledagene. Det hjæl-
per dig også til at holde 
vægten, at holde blodomlø-
bet godt i gang + at kvikke 
hjernen. Tre plusser! Netop 
i julen skulle der være gode 
muligheder lange hygge-
lige gåture, uanset vejret. 

Med dét i baghovedet kan 
du undgå at tage på i julen 
og alligevel være med i 
det hele – uden at føle, 
at du mangler noget som 
helst. For det gør du ikke. 
Tværtimod. 

Find flere lette slankeråd på 
www.irmalauridsen.dk  

Hold dig slank 
– også i julen

Sådan udkommer avisen
Uge 51: Tirsdag den 16. december
DeaDline: Mandag den 15. december kl. 12.00

Uge 52: Avisen udkommer ikke

Uge 1: Mandag den 29. december
DeaDline: Mandag den 22. december kl. 12.00

Uge 2: Tirsdag den 6. januar
DeaDline: Mandag den 5. januar kl. 12.00 

Af Irma Lauridsen

Nyd den gode julemad 
uden at tage på

Fredslys fra 
Betlehem
Forleden stod Per Thorsted 
fra Sct. Georg Gilderne i 
Gråsten på Gråsten Station 
parat til at få tændt en 
flagermuslygte ved fredsly-
set fra Betlehem.

Traditionelt sendes hvert 
år et fredslys op gennem 
Europa videre til gilde-
brødrene i de nordiske 
lande. 
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økkenchefer og gastronomer på Danmarks førende spisesteder 
kender Gråsten Unghanen og Landkyllingen på kvaliteten.Vores dyr er 
velfærdsopdrættet uden stress og med masser af plads. Det giver kvalitet,
der kan smages, og det har betydet, at vores produkter er tilkendt en lang

række diplomer. Gråsten Unghanen & Landkyllingen er underlagt
de strengeste krav i EU omkring fødevaresikkerhed.
Vores levende dyr kontrolles hver uge af dyrlæge, og der 

tages løbende stikprøver at de slagtede dyr. Senest blev der udtaget prøver 
på 10% af de slagtede dyr, der alle var fri for salmonella og campylobacter.

I øjeblikket er vores gæs og ænder på menuen hos en række af 
landets kendte spisesteder - og du kan købe den ægte vare i vores 
gårdbutik i Kværs!

Besøg gårdbutikken
i Kværs og få kvalitet 

på julebordet
K

Gråsten
Frilandsgåsebryst

Gråsten Berberie
Gourmet
andebryst

Kålpølser

Gråsten Frilands-
kalkuner “Mr.Bean”

Unghane-
sylte 200 g

Kyllinge Kødpølse
min. 300 g

Vi er den eneste virksomhed i Danmark, som
kan tilbyde friskslagtede suppehøns.
I vores gårdbutik kan du også købe meget
ANDet godt fjerKRÆS.
Husk at bestille på forhånd.
Gårdbutikken har åben: Lørdag den 13.,
søndag den 14, lørdag den 20. og søndag
den 21. De nævnte dage fra kl. 10-16.

Vi har sørget for opvarmet telt.

Telefon 74 65 90 71

Gråsten Fjerkræ • Kværsgade 18 • Kværs . 6300 Gråsten 
www.unghanen.dk - kontor@unghanen.dk

Fakkelgården, Kollund

Nimb,Tivoli, København

w
w

w
.je

sp
er

bo
bo

je
se

n.
dk

Holbøl Landbohjem

Friske,
sprængte 
og røgede.

Salling Super, Århus og Aalborg

Unghane Kålpølser, Unghane
Ringrider, Unghane Frankfurter
og Unghane Medister

Falsled Kro, Fåborg
Kong Hans Kælder, København

Gråsten Berberie
Gourmet and



6

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	 Røget	laks	 kr.	 18,00
Hvidkål	 kr.	 8,00	 Andesteg	 kr.	 18,00
Æblefl	æsk	 kr.	12,00	 Mørbradbøf	 kr.	 18,00
Frugtsalat	 kr.	12,00	 Ost	(3	slags)	 kr.	 24,00	
Fiskefi	let	m/remolade	 Flute	 kr.	 3,00
og	citron	 kr.	15,00	 Brød	og	smør	 kr.	 15,00

Pr. kuvert kr.

9850
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

Min. 12 
personer

Håṙ Modė Hudpleje

Nygade 9 ˙ Gråsten ˙ Telefon 7465 0670

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.

Ramsherred 3,
Broager
Tlf. 7444 1286

Ring og bestil tid!

Autoriseret omsynsværksted - Alt i autoreparationer

OG DÆKSERVICEService Partner

I SAMARBEJDE MED BROAGER BILSYN

Alt i Michelin – også til vinter

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

Kr. 2.750,-
incl. moms,
montering og
afbalancering

4 x hjulskift

Kr. 150,-
4 x dæk
opbevaring

150,-
pr. dæksæson

SPAR
10% 20%

30% 40%
RING OG FÅ EN PRIS TIL NETOP DIN BIL

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

Kvindelig 
ildsjæl for 
Rotary
Af Gunnar Hattesen

Elsebeth Christmas 
Møller fra Profil Optik i 
Gråsten er et energibundt 
i Rotary. Hun har fået 
"Paul Harris Fellow", som 
gives til mennesker, der 
har gjort en markant og 
håndgribelig indsats for 
at nå Rotary netværks 
mål. Æresbevisningen 
er tidligere givet til Sven 
Kjems, der var stifter af 
Gråsten Rotary Klub i 
1963, Dronning Ingrid og 
Arne Aaabenhus.
Elsebeth Christmas Møller 
blev inviteret med som 
medlem af Gråsten Rotary 
Klub i år 2000, og har 
siden ydet en betydelig 
indsats i den humanitære 
organisation.

Hun har gennem årene 

indtaget flere tillidsposter, 
blandt andet som præ-
sident 2005-2006. I de 
kommende tre år er hun 
guvernør-assistent i distrikt 
1460, der omfatter Region 
Syddanmark og Lithauen.

- Jeg er en slags coach 
for de nye præsidenter 
rundt om i Rotary-
kubberne. Jeg er desuden 
ude i klubberne for at 

holde foredrag, forkla-
rer Elsebeth Christmas 
Møller, der trives med den 
spændende udfordring.

Rotary er en humanitær 
organisation, der yder 
bidrag til blandt andet 
vaccinationer. Polio er stort 
set udryddet på hele klo-
den takket være bidrag fra 
medlemmerne af den inter-
nationale organisation.   

Hvis du ikke så småt 
er ved at komme i jule-
stemning, så vil Broager 
Kirkekor gerne bringe dig 
i en søndag den 14. de-
cember kl. 16.00, hvor de 

giver julekoncert i Broager 
Kirke.

De 32 syngende piger og 

drenge har et bredt reper-
toire af julesalmer, som 
de vil synge under kyndig 
ledelse af Jørgen Kaad.  

Julekoncert 
i Broager 
Kirke

Teenvolley afdelingen 
under Lundtoft IF gym-
nastikafdeling var forleden 
kommet lidt i bekneb, da 
de ældste af pigerne var 

begyndt at vokse sig ud af 
deres spilletrøjer. 

- Heldigvis kunne vol-
leyballpigernes tidligere 
tøjsponsor, byggefirmaet 

Rudebeck A/S godt se pro-
blemet, og skaffede flunks et 
nyt sæt trøjer i den rigtige 
størrelse, fortæller Severin 
Sivesgård.   

Uwe Jensen fra Rudebeck 
A/S omgivet af en flok glade 

volleyball spillere 

Nye 
trøjer til 
volleyball-
piger i 
Lundtoft IF
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afgang gråsten rutebilstation kl. 8.00
Kruså rutebilstation kl. 8.15

Gråsten Avis tilbyder i samarbejde med Quorps Busser en
1-dags tur til Nordeuropas største julemarked i Lübeck.
Julemarkedet i Lübeck er den perfekte lejlighed til at besøge denne skønne by. 

Byens gamle middelaldergader i centrum er fyldt op med over 
400 juleboder med bl.a glühwein, honningkager, brændte 

mandler, juleudsmykning, glasgaver, julegodter og det 
verdensberømte Lübecker marcipan. 

Julemarkedet er et tilløbsstykke
for hele Tyskland og Skandinavien.

Ca. 4-timers shopping i Lübeck.

Pris 245 kroner. 

Vi er tilbage 
ved 19-tiden.

Julemarked i Lübeck
lørdag den 20. december 2008
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Quorps Busser

KurSuSplan 2009
Opstart 5. januar (uge 2)

Mandag
16.00-17.00 Flad mave, stærk ryg
17.30-18.30 Nyhed! Pilates

Tirsdag
10.00-11.30 Yoga efter fødslen
13.00-14.00 Pilates 
18.00-19.00 Et miks af yoga, pilates og effekt
19.30-20.50 Yoga forbegyndere

 Kunderne i LokalBrugsen 
i Nybøl får mere albue-
rum. Brugsens kunder 
kan snart boltre sig på 50 
ekstra kvadratmeter.

- Butikken trængte til en 

udbygning og en renove-
ring. Vi er nødt til at følge 
med de andre butikker i 
området, fortæller uddeler 
Vinni Soltau, der glæder 
sig til den mere plads, så 
både kunderne og medar-
bejderne får bedre forhold.

- Vi er optimistiske om-
kring vores butik, siger 
Vinni Soltau, der for godt 
et år siden afløste Peter 
Rasmussen som uddeler.

- Varesortimentet bliver 

udvidet og kunderne får 
mere plads til at komme 
rundt i, siger Vinni Soltau, 
som er overbevist om, at 
den nye indretning vil gøre 
det lettere for kunderne at 
finde de varer, som de skal 
bruge.

- Vi bliver nødt til at lukke 
butikken mandag den 15. 
december og tirsdag den 
16. december for at få det 
nye inventar på plads, siger 
Vinni Soltau.

Onsdag den 17. decem-
ber åbner den nye butik, 
Samme dag skifter brugsen 
status fra LokalBrugs til 
DagligBrugs. Åbningen 
markeres med en reception 
onsdag den 17. december 
kl. 16-18.   

Brugsen 
udvider 
i Nybøl
 Af Gunnar Hattesen

Uddeler Vinni Soltau bliver 
nødt til at lukke butikken i 
to dage, men er så klar til at 
åbne den nye Dagli'Brugsen 
onsdag den 17. december. 
 Foto Jimmy Christensen
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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

AllAn Fogh MAdsen

Brændsel
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

stenvej 26 rinkenæs  6300 gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50
Gråsten

Åbent alle 
dage frem 
til jul

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

Skoleelever kom 
i julestemning
 Af Gunnar Hattesen

Hvis nogle skoleelever 
manglede det sidste for 
at komme i super jule-
stemning, så fik de det 
fredag. Her nød de ældste 
elever på Gråsten Skole en 

stemningsfuld time med 
juleoptræden - og glemte 
alt om julens stress og jag.
8. klasse spredte med 
deres musik en duft af 
gran og julegodter, da 

de spillede og sang julen 
ind. Viceskoleinspektør 
Mogens Hansen er fuld af 
lovord til de medvirkende 
elever i 7,-9. klasse, som fik 
julefreden til at sænke sig 
ned. 

Ved et åbent hus ar-
rangement på Smedien 
i Kliplev præsenterede 
Lokalhistorisk Forening 
for Kliplev Sogn den nye 
årbog 2008,Bogen, der er 
på hele 72 sider, indeholder 
meget læseværdigt stof, 
der især vil kunne fange 
egnshistorisk interesserede.
Bogen indeholder en be-
skrivelse af egnen fra 1847 
i Schröder̀ s Topografi, 
affotograferet og oversat 
fra gotisk tysk til dansk.
Stoffet er udvalgt af Jørgen 
Hansen.

Desuden er der en fortæl-
ling om en ung mands 
oplevelser i landbruget, 
som mange ældre sikkert 
kan nikke genkendende 
til. Svend B.Frandsen er 
fortælleren.

Derudover er der en artikel 
om høkere og købmænd 
gennem årene i Kliplev. 
Artiklen er skrevet af 
Jørgen Hansen. Der er 
også en historie fra 1857 
om en katastrofebrand, 
hvor 6 af byens gårde og 
huse under en storm blev 
flammernes bytte.

Man får også opgørelse 
over omkostningerne ved 
en hustrumorders henret-
telse på skafottet ved Stejl 
i 1781. Det blev en ganske 
dyr affære. 1050 rigsdaler. 
Et formidabelt beløb den 
gang. 

Folkene bag årbogen har 
også været på Landsarkivet 
i Aabenraa og endevendt 
de gamle aviser fra årgan-
gene 1908 og 1958, og 

der fundet mange mange 
interessante notater frem.

Ved åbent hus arran-
gementet i smedien var 
der gang i esse og ham-
mer. Chr.Jørgensen, tidl. 
Søgård, fik hammerslagene 
til at gjalde, så det kunde 
høres over hele byen, mens 
han bearbejde de gloende 
jernstykker til brugbare 
ting. 

Lizzy Paulsen underviste 
en flok damer i at frem-
stille nissedukker og i den 
store hal havde kunst-
malerne Birthe Møller 
fra Felsted, og Gynther 
Hansen fra Aabenraa hver 
deres udstilling af flotte 
malerier . 

Publikum blev ligeledes 
budt på lækre hjemmebag-
te æbleskiver med indbagte 
svedsker og dertil kaffe .

Formanden Kaj Lassen og 
kassereren, Ole Nielsen, 
kunne glæde sig over en 
vellykket dag med et pænt 
besøgstal. 

Fin årbog 
for Kliplev 
Sogn
Af Jens Jaenicke
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 til dine forretningsforbindelser…

Gør det let med en "Glædelig Jul og Godt Nytår"  
annonce i Gråsten Avis tirsdag den 16. december.

 Så er du sikker på, at du ikke glemmer at ønske dine 
kunder og forretningsforbindelser en glædelig højtid.

Ring og bestil nu.

annonce@graastenavis.dk

Tlf. 29 25 95 50

SuperBrugsen i Kliplev 
havde lørdag planlagt jule-
mandens ankomst til byen 
med helikopter. Desværre 
betød det tågede vejr, at 

helikopteren måtte udgå. I 
stedet ankom "æ kinken" 
så siddende på ladet af en 
åben ladvogn sammen 
med et par nissepiger.

Ved 10.30 tiden blev 
brugsens varevogn par-
keret ved Kliplev Hallen. 
Bilen var læsset med 
slik og små pakker med 

godter til børnene.Og så 
begyndte folk ellers at 
strømme til. Voksne og 
børn i alle aldre. De fire 
medhjælpere kom på hårdt 
arbejde med at trykke 
børn i hånden,spørge om 
ønsker og give dem et par 
håndfulde af godterne. Alt 
i mens spillede Broager 
Brandværnsorkester - iført 

deres flotte uniformer - 
nogle julemelodier.

Og så ankom julemanden, 
og han blev hilst velkom-
men med høje klapsalver.

Folk strømmede til, så 
hele pladsen,ved hallen og 
langt hen ad gaderne var 
tæt pakket af tilskuere. 

Der var vel omkring 1500 
mennesker. Så mange 
mennesker oplever man el-
lers kun at se samlet under 
Kliple Mærken.

Med orkestret foran og 
julemanden på sin vogn 
satte hele skaren sig så i 
bevægelse med kurs mod 
SuperBrugsen, hvor der 
ventede gløgg og æbleski-
ver. Børnene kunde hænge 
en strømpe op i butiken, 
hvorefter julemanden vil 
putte lidt julegodter i den.

Der var også tilbud på 
mange nedsatte varer, så 
handelen gik livligt. 

Julemanden 
kom til Kliplev
 Af Jens Jaenicke
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Ultralydsrenseren rengør skånsomt:
- briller, solbriller
- urremme, halskæder, armbånd
- ringe, øreringe, smykker
- tandbørster, tandproteser
- kamme, barberblade
- køkkenudstyr
- CD, DVD
- lystfiskerudstyr
- mønter, og meget andet....

Miljøvenligt, skånsomt, 
effektiv rensning af dine 
personlige genstande....

Gør noget for hygiejnen
- det tar’ kun 3 minutter!

“En ren fornøjelse at pakke ud”

Smykke- og Brillerenser
- årets gaveidé til både ham og hende

399,-
Rensevæske 75,-
Til 40 gange.

Optiker Møller
JeRnbanegade 16 • SøndeRboRg • Tlf. 74 42 25 54

SloTSgade 4 • 6300 gRåSTen • Tlf. 74 65 25 16

WWW.PRofiloPTik.dk

20 piger var forleden sam-
let i Butikken Rosanne 
XL i Padborg for at høre 
om farve og stil. Det var 

Elsebeth Grosbøl, som 
lavede farve og stil test. 
En af deltagerne, Mona 
Thomsen, Padborg, vandt 
en konkurrence og fik lagt 
en flot make up.

Butik Rosanne XL er ejet 
af Susanne B. Jensen, 

der også driver en butik i 
Sønderborg.

- Jeg Købte Butikken 
Rosanna i Sønderborg for 
5 år siden, som også er 
for store piger str, 42- 60. 
Butikken blev omdøbt til 
Rosanne fordi jeg selv hed-
der Susanne, og siden er 
det gået frem ad, fortæller 
Susanne B. Jensen.

- Da Ralph List Jensen 
solgte sin butik i Padborg, 
så jeg en mulighed for at 
starte en stormode butik i 
Padborg for piger fra str. 
42- 60, fortæller Susanne 
B. Jensen, som oplever stor 
efterspørgsel fra Tyskland 
og selvfølgelig også fra 
Padborg,Tønder, Åbenrå 
og Gråsten.  

Rosanne 
XL har 
vokseværk

Mona Thomsen Padborg
Sædvanen tro holdt 
Gråsten Ringriderforening 
sin årlige generalforsam-
ling på Alnor Kro. Over 
for de henved 35 frem-
mødte kunne formanden 
Preben Kleis berette om 
et godt og stabilt år. Han 
nævnte, at årets ringrid-
ning havde deltagelse af 

283 ryttere mod 317 ryt-
tere i jubilæumsåret 2007.

Preben Kleis oplyste, at 
Gråsten havde fået et kom-
munalt tilskud på 50.000 
kr til at købe ydelser for, 
mens Sønderborg havde 
fået 160.000 kr, mens 

Broager kun havde fået 
15.000 kr.

Formanden pegede på, at 
økonomisk blev ringrider-
festen ikke den store suc-
ces. Der blev dog udloddet 
103.000 kroner til de med-
hjælpende foreninger.

Den populære Preben 
Kleis bebudede, at han 
om to år trækker sig som 
formand. Han har siddet 
på den arbejdskrævende 
post siden 2001, hvor han 
afløste Gert Haurum.

Ud af bestyrelsen trådte 
Knud Erik Heissel efter 
6 års indsats og han blev 
afløst af sønnen, Hans 
Heissel.  

Godt år i 
Gråsten 
Ringrider-
forening
Af Gunnar Hattesen

12 husmødre går højtiden i 
møde med en juleudstilling 
på Elsøvej 6 i Kiskelund. 
Det er ottende år i træk, 
de viser masser af juleting 
frem. Juleudstillingen er 
åbent hver weekend frem 
til jul.  

Jule-
udstilling i 
Kiskelund

 Fotos: Jimmy Christensen
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Hvad ville du gøre om, hvis 
du fik chancen?
- Så ville jeg være startet 
20 år tidligere som selv-
stændig med at køre taxi. 
Jeg startede Gråsten Taxi 
i 2006 efter i mange år at 
have arbejdet på slagte-
riet i Gråsten og Blans og 
Gråsten Trælasthandel. 
Desuden kørte jeg i mange 
år hos min far efter fyr-
aften. Man bliver bidt af 

erhvervet. Jeg vil hellere 
arbejde 80 timer som selv-
stændig end 40 timer på 
slagteriet.

Nævn en person, der har 
ændret dit liv
- Det har mine forældre, 
Anne og Hermann Quorp. 
Min mor døde desværre 
alt for tidligt i 2001. Hun 
var familiens midtpunkt. 
Gennem mine forældre 

fik jeg taxierhvervet ind 
med modermælken. Min 
barndom og ungdom har 
betydet meget for mig, og 
jeg er opdraget til hårdt 
arbejde og tjene mine egne 
penge.

Hvad har været din bedste 
ferie?
 Jeg arbejder altid. Jeg 
har kun været på ferie tre 
gange i mit liv. Første gang 

var med min ekskone, hvor 
vi var på jagtferie i Sverige. 
Anden gang var jeg også på 
jagtferie i Sverige med min 
ekskone og vore tre børn. 
Endelig var jeg i efteråret 
på en fire dages bukkejagt 
i Østtyskland med min 
kæreste. Det er ikke mig 
at ligge ved stranden, så vil 
jeg hellere gå på jagt. 

Hvilken kendt person ville 

du helst spise en god middag 
sammen med?
- Jeg har slet ikke tid til at 
spise en middag med en 
kendt person. Jeg kører 
hver dag ugens syv dage. 
Det bliver til mellem 
100.000 km og 200.000 
km om året.

Hvad laver du om 10 år?
- Jeg kører stadig taxi, 
fordi det er sjovt. Der sker 

så meget. Man møder en 
masse herlige mennesker. 
Om 20 år befinder jeg mig 
på en svensk ødegård og 
fordriver tiden med at gå 
på jagt. 

Fem skarpe til 
Rene Quorp
Af Gunnar Hattesen

Navn: René Quorp 
Alder: 43 år 
Erhverv: Indehaver af Gråsten Taxi 
Bopæl: Adsbøl

René Quorp

 peugeot 406 stationcar 2001
215.000 km kr. 65.000,-

 Opel astra 1998
198.000 km kr. 44.000,-

 peugeot 206 1,9 diesel
200.000 km kr. 48.000,-

 fiat Bravo 1,6 SX 1999 
Km. 170.000 kr. 29.800,-

Besøg også vores lavpris værksted
Få et gratis synstjek  Olie skift fra kr . 200,-

Reparationer til favorable priser

www.mbautomobiler.dk

MB Automobiler Tlf. 74 47 39 93
Brovej 46, Egernsund Mobil 26 35 39 93

KØB OG SALG AF BILER

Tlf. 74 47 39 93
Brovej 46, egernsund
MB Automobiler

Mobil 26 35 39 93

www.mbautomobiler.dk

El - Forretningen G. Frydendall ApS holder

Ophørsudsalg
Lamper og lampeskærme

÷40%
(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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Fugle- og gnaver folk
se her!

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

AUTO 
REPARATIONER

• SERVICEEFTERSYN 
• MOTORTEST 

• BREMSER • DÆK 
• RUDER • SYN • RUST 
• TRAFIKSKADER M.M. 

KØB
OG SALG
AF NYE OG
BRUGTE 
BILER!

ANNONCE ORDRE
ORDRE UGE: 50 - 2008 Dato 04.12.08

Gisselmann
Kongevej 86
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 01 70

ANNONCEKONKONSULEN

Jimmy Christensen
Tlf. 29 25 95 50

Annoncer indrykkes i uge set X med rødt

ANTAL Størrelse i mm BESKRIVELSE ENHEDSPRIS

1
140
1 spaltet Auto reparationer 252-

Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9
Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18
Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27
Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge 35 Uge 36
Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45
Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 X Uge 51 Uge 52

Gisselmann
OPEL SERVICE · DK BENZIN

Kongevej 86
6300 Gråsten

74 65 01 70

benzin og kiosksalg
kl. 7.00 - 22.00

PÅ GENSYN!

LeJLIGHeD 
uDLeJeS 

i rinkenæs

170 kvm

Tlf. 20 64 58 12

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

åben alle 
ugens dage 
fra kl. 11.30!

i forbindelse med jul og nytår holder vi dog 
lukket på følgende datoer: 
23., 24. og 25. december og 

fra 31. december til og med 15. januar.

Det er den 34-årige 
Muhammed Badran, der 
står bag MB Automobiler, 
som forleden åbnede på 
Brovej 46 i Egernsund.

- Vi satser på at være et 
lavpris værksted, hvor folk 
kan komme ind fra gaden 
for at få klaret reparatio-
ner, fortæller Muhammed 
Badran, der for 20 år 

siden kom til Danmark 
fra Libanon. Han har har 
mange års erfaring som 
mekaniker og har tidligere 
drevet et autoværksted i 
Bovrup sammen med sin 
bror.

- Resten af december til-
byder vi et gratis synstjek, 
fortæller Muhammed 
Badrin, som foruden at 
reparere biler også sælger 
og køber brugte biler.

Privat bor han i 
Egernsund, er gift og 
har tre børn, som går på 
Egernsund Skole..  

34-årige Muhammes Badrin har åbnet et lavpris værksted i 
Egernsund. Foto Jimmy Christensen

Nyt auto-
værksted i 
egernsund
Af Gunnar hattesen

Ældresagens julehygge i 
Broagersalen i Broager blev 
en succes. Det var ikke 
mindst et veloplagt pub-
likum, husorkestret og en 
dygtig pianist, som gjorde 
deres til, at eftermiddagen 
blev vellykket.

Sangkoret "Syng dig 
glad" fra Vester Sottrup 
medvirkede med flere gode 
indslag.

Tidligere præst ved 
Broager Kirke, Jens Bak 
Nielsen, afsluttede dagen 
med at fortælle om, hvorle-
des julesalmen  "Glade jul, 
dejlige Jul" blev skabt for 
mere end 150 år siden i en 
lille landsby i Østrig.

Formand for Ældre Sagen 
i Broager, Bent Gundersen, 
er meget tilfreds med 
den fine opbakning til 
arrangementet.  

140 til 
julehygge i 
Broager
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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.

Sejsvej 108, Rinkenæs
Tlf. 74 65 4 777

Hendes barn 
irriterer mig
Kære Irma!
Jeg har kendt en skøn pige 
i tre måneder og vi vil ger-
ne giftes. Men hendes søn 
på fem irriterer mig. Han 
er snotforkælet og kan styre 
alle omkring sig. Han får 
lov til alt, hans mor retter 
ikke på ham. Der er aldrig 
fred for ham om aftenen, 
han sidder i hendes lyse 
sofa og spiser, render rundt 
med snavsede sko på gulv-
tæppet, larmer og afbryder 

konstant. Protesterer jeg, 
er der sure miner fra både 
drengen og kæresten. Hun 
forbyder mig at rette på 
ham, men han er umulig at 
være i stue med. 

Vi har snakket om at flytte 
sammen. Tror du, det 
bliver bedre med dren-
gen? Eller skal jeg stoppe 
forbindelsen, hvad jeg 
bestemt ikke ønsker?

Hilsen, H.H.

Kære H.H.!
Det er for tidligt at 
flytte sammen, når du og 
drengen har så kantet et 
forhold til hinanden, så 
giv det lige lidt tid. Det er 
naturligt, at et barn rea-
gerer negativt på sin mors 
nye kæreste i starten. I 
skal bruge tid på at vænne 
jer til hinanden. Men det 
lyder bestemt, som om det 
barn totalt mangler opdra-
gelse. Selvfølgelig skal du 
ikke opdrage en andens 
barn. På den anden side er 
I nødt til at finde en om-
gangsform, så I kan klare 
at være sammen. 

Skal I engang flytte 
sammen på rimelige be-
tingelser, må din kæreste 
være villig til at forandre 
sit syn på opdragelse og 
gøre noget ved det. Du 
skal også have lov at sætte 
grænser for drengen. Får 
du ikke det, ser jeg ikke 
nogen ordentlig hverdag 
for jer tre sammen. Da gør 
I klogere i at blive boende 
hver for sig. I kan stadig 
være kærester, men så i 
stedet mødes på tidspunk-
ter, hvor drengen ikke er 
der – for han har vel en 
far, han besøger af og til? 
Da undgår I at skændes 
om drengen, hvor det 
tværtimod ville komme til 
at fylde alt og suge kraften 
ud af jeres forhold. 

Under en stor forelskelse 
tror mange, at det største 
og bedste er at bo sammen, 
men en del finder ud af, at 
det kan være langt bedre 
at bo hver for sig. Her og 
nu - eller altid.

Venlig hilsen 
Irma

Fælles ven lægger 
an på mig
Hej Irma!
Vi har i et år haft en god 
ven i familien. Det var 
mig, der først mødte ham 
på et kursus. Senere syn-
tes min mand, jeg skulle 
invitere ham hjem til os, 
så de to også kunne lære 
hinanden at kende. 

Vi har alle tre de samme 
interesser og har hygget os 
meget. 

Nu er der så sket det, at 
denne ven er begyndt at 
lægge lidt an på mig. Han 
tiltrækker mig virkelig, 
og det ønsker jeg dybest 
set ikke. Jeg elsker min 
mand og vil ikke gå bag 
hans ryg. Men desværre 
er fristelsen stor. Sex med 
min mand er ikke mere 
noget særligt, og hvem 
kan ikke have behov for 
lidt fornyelse? Det gør mig 
bange for fremtiden. Hvis 
jeg giver efter, kan vi så 
undgå, at min mand opda-
ger det? Jeg er både smigret 
og fortvivlet.
V.

Kære V!
Du skriver, at du ikke 
ønsker at være din mand 
utro. Så lad ikke vennens 
smiger overtage din vilje. 
Er han egentlig ikke en 
rigtig dårlig og selvisk 
”ven”? Overvej, om han er 
noget at samle på.

Om I kan skjule det? 
Jamen hvorfor snyde din 
mand? Vil du kunne se dig 
selv i spejlet bagefter? Der 
er alt for meget at miste 
her. Du og din mand kan 
miste hinanden, og du og 
vennen jeres selvrespekt. 
Det lyder som om du og 
din mand ellers har det 
godt sammen. Pas godt på 
den slags. Man kan så let 
knuse bløde hjerter. 

Tag en alvorlig snak med 
Don Juan, fortæl ham hvor 
skabet står og gør ham 
klart, at der bliver det stå-
ende. Vær ikke alene med 
vennen, det vil reducere 
fristelsen væsentligt. 

Hvis sex med din mand 
ikke er noget særligt, og du 
vejrer, at det kunne blive 

noget særligt – hvorfor 
arbejder du så ikke på, at 
det kan blive sådan med 
din mand? Det særlige 
behøver ikke hentes ude-
fra. Når du ved, det findes, 
kan du selv åbne ballet. 
Og skabe det sammen 
med den mand, du elsker 
og ikke vil gøre ondt. Vær 
opfindsom. Forny dig. 
Vis din mand nogle andre 
sider af dig, han kan falde 
for. Så skal du bare se, 
hvor ”særlig” han også kan 
blive, og hvor dejligt I kan 
få det sammen. Den slags 
er det perfekte værn mod 
fristelser udefra. 

Venlig hilsen
Irma  

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

Musik og sportsbar

Julehygge på Center Pub
søndag d . 14/12 kl . 14 .00

Stephan med gæstesolister, spiller og synger lidt julehygge musik. 
Der severes gratis gløgg og æbleskiver.

Live musik
Fredag d . 19/12 kl . 16 .00 

Kjeld og Horst

Live musik
Lørdag  d . 20/12 kl . 24 .00

The Noodles
Åbningstider omkring jul og nytår 2008

Mandag d. 22/12  kl. 10.30-22.00
Tirsdag d. 23/12  kl. 10.30-04.45
Onsdag  d. 24/12  kl. 10.30-16.00
Torsdag  d. 25/12  kl. 13.00-min.20.00
Fredag  d. 26/12  kl. 10.30-04.45
Lørdag  d. 27/12  kl. 10.30-04.45
Søndag  d. 28/12  kl. 10.30-21.00
Mandag  d. 29/12  kl. 10.30-22.00
Tirsdag  d. 30/12  kl. 10.30-22.00

Onsdag  d. 31/12  kl. 10.30-16.00
Nytårsnat  kl. 00.30-???
Torsdag  d. 01/01  kl. 10.30-17.00
Fredag  d. 02/01  kl. 10.30-04.45
Lørdag  d. 03/01  kl. 10.30-04.45
Søndag  d. 04/01 Lukket
Mandag  d. 05/01 Lukket
Tirsdag  d. 06/01 Lukket
Onsdag  d. 07/01  kl. 10.30-22.00

Vi ønsker alle vores kunder en 
glædelig jul og et godt nytår!

Husk at beøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

Center Pub - ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65
www.centerpubgraasten.dk

Vandt 
bilvask
Julenissen havde været på 
spil, så det var lidt svært 
at finde at finde æblet i en 
annonce. Blandt de ind-
komne kuponer var Kitt 
Birkler, Vester Sottrup, 
den heldige, som vandt en 
bilvask til 140 kroner hos 
Q8 i Broager. 
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Adventskoncert 
i BroAger kirke
Tirsdag, 16. december 2008 kl. 19.30

Der spilles værker af Händel, Mozart og Bach.
Der bydes også på fællessalmer.

Medvirkende:
Broager Egnskor, dirigent Aase Leinum

Broager Amatørorkester, dirigent Ib Nielsen
Gitte Hørup, obo

Martin Opstrup, violin
Malene Rohden og Malene Paulsen, fløjter

Lions CLub 
broager-
gråsten

ungdomsudveksling 2009
Til ledere 

af Gymnastik/idrætsforeninger/spejdere m.m. 
i Broager og Gråsten området.

I lighed med tidligere år tilbyder
Lions Club broager-Gråsten

at sende et ungt menneske (17-20 år) ud i 
den store verden i ca. 4-5 uger i juli/august 
2009. I år går turen til Ontario i Canada.

Pladsen tilbydes èn som har ydet en særlig 
indsats i en forening eller klub, både 

sportsligt og socialt, og efter foreningens/
klubbens opfattelse, har gjort sig fortjent 

til et gratis ophold i udlandet.

Skriftlig henvendelse til: 

Lions Club Broager-Gråsten 
V/ Troels Bredahl 

Syrenvej 11 
6300 Gråsten

senest lørdag 3. januar 2009

Felsted kirke
de 7 lÆsninger

Vi synger julen ind 
søndag d. 14. december kl. 19.30

Tumbøl Sangkor, Felsted Kirkekor 
og konfirmander medvirker.

Kom og vær med til at synge julen ind!

Har du smagt det gode 
bagværk fra skallebæk?  
- frisk bragte rundstykker
- wienerbrød
- kager
- forskelligt fransbrød
- rugbrød i forskellige varianter

 vi tager imod bestilling 
på tlf. 74 65 17 48 

Mangler du at købe en julegave? Vi tilbyder 
Pernille Bülows bornholmske designervarer.

Vi har det hele og lidt mere

Statoil Gråsten • Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00

Det er guf!

kig ind i vores blomsterbutik. 
Her kan du fi nde alt i juledekorationer, 
blomsterbinderi og kirkegårdskranse.

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 Super-
Brugsen i Ulsnæs Centret senest fredag den 12. december 
kl. 18.00.

WeeKendafløSere SøgeS
Gråsten Taxi søger snarest muligt nogle weekendafløsere.

Interesserede skal være i besiddelse af et erhvervs-kørekort 
til taxi. Der er gode indtjeningsmuligheder. Vi kan være 
behjælpelige med at opnå de krævede kvalifikationer.

Henvendelse til 
gråsten taxi

Tlf. 74 65 29 39

Julekoncert i BroAger kirke
søndag den 14. december kl. 16.00

med Broager Kirkekor. 
Dirigent Jørgen Kaad.

Gratis adgang.
 BroaGer MeniGheDsråD

Gråsten

Åbent alle dage 
frem til jul
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SuperBrugsen Gråsten . tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Lidt ud over det sædvanlige

Gråsten

HUSK NAVN PÅ SOKKEN!

Kære børn
Kom ind i SuperBrugsen Gråsten 

med din julesok inden den 
14. december. Så fylder jeg 
den op med julegodter.

Sokken skal hentes igen 
søndag den 21. december.

Hilsen
Julemanden

Julemanden har ikke noget 
imod at tage turen fra 
Grønland en del gange in-
den den 24. december. Det 
har Rudolf tilsyneladende, 

så i søndags blev den altid 
populære gæst fragtet til 
Ulsnæs Centret i helikop-
ter. Det gjorde han natur-
ligvis for at sætte gang i 

julen.

Både store og små var 
mødt talstærkt frem på 
P-pladsen syd for Ulsnæs 

Centret for at tage imod 
julemanden. Op imod 600 
juleglade børn og voksne 
spejdede op i himlen. Da 
julemandens helikopter 

landede på P-pladsen var 
begejstringen til at tage 
og føle på. Der stod han 
og svingede med armene: 
Julemanden.

Forud for landingen spil-
lede Graasten Garden 
kendte julemelodier. Der 

var uddeling af 350 slik-
poser og børnene stod som 
sild i en tønde. Efter godt 
en halv times tid fløj jule-
manden afsted igen. Mere 
kunne det ikke blive til, 
for julemanden har travlt - 
især i december. 

Julemanden kom til 
Gråsten i helikopter
Af Gunnar Hattesen
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Åben alle dage frem til Jul

Hver tirsdag
Mager hakket
oksekød
8-12 %

Pr. 1/2 kg

1995

1/2 kg

1895

Gammeldags 
Svinekam

10 stk

1500

pr
fl aske

7995

Skrabe æg
fra 
Mjelsmark

Ålborg
Taffel 
Akvavit

Hver onsdag
Frisk 
frugt

Hver mandag
Mælk fra 
Danmælk

Max, 6 stk. 
pr. kunde
3 x 1 ltr.

1195  
10 stk

1500
Dog ikke bananer

895

Coop 
Piskefl øde 

8000

TILBUD! Spar 25%
på alle ænder. 
F.eks. 
Engelsk and 

3200 gr

1 kg 

1000
1450 gr 

1500

Klementiner
i net 

Stor Viking 
Rugbrød eller 
Herkules

5 pakker

9495

Blå Cirkel
kaffe

rabat fratrukket

+ pant

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

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

Lidt ud over det sædvanlige

Gråsten


