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Kendnisser
udgiver julecd
Af Gunnar Hattesen

På Fjordvejen i Kollund er fem kendte
personer gået i studiet for at indspille
en ny julecd. Det er Peter Fleggaard,
Thorben Jensen, Alice Gross, Rita
Lorentzen og Finn Davidsen, som midt
i juletravlheden er undervejs med en cd.
Der er 12 julesange indspillet på cd'en, som de
forærer til familie, venner
og forretningsforbindelser.
- Det er kun for sjovt, men
vi hygger os med at gøre

det, lyder det fra de fem
musikglade mennesker,
som hver onsdag aften
mødes hos Thorben Jensen
for at øve i pladestudiet.
Blandt de fem er der to,

ÅRETS JULEGAVEIDE
Køb et gavekort til fitness,
spinning, aerobic eller sol.

Alice Gross, Thorben Jensen, Finn Davidsen, Peter Fleggaard og Rita Lorentzen er gået i studiet for at indspille en cd med
12 juleklassikere.
som blev landskendte i
begyndelsen af 1970'erne.
Det drejer sig om søstrene
Alice og Rita fra Ravsted,
der udgav deres første
plade helt tilbage i 1969.
Frem til 1977 udgav de

25 singleplader og 3 lp'ere.
Deres største hit var "Hej,
hej Mexico", som flere uger
i træk toppede på Jørn
Hjortings Dansktoppen.

i Tyskland, hvor hun fik
en stor sangkarriere, men
flyttede for nogle år siden
tilbage til Danmark og
bosatte sig i Kollund.

Alice Gross boede 25 år

- Vi har det vældig sjovt,

når vi går i studiet. Det
er et frirum, en oase. Her
henter jeg kraft til dagligdagen, siger en smilende
Alice Groos, før hun synger "Santa Claus is coming
to town". 

Fast Lavpris
Glædelig jul

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,-

Fredag er sidste chance,
hvis du skal ha’ noget klinket

7 x 193 m/m Laminatgulv klik
10 års Garanti i alt 300 m2 pr. m2 . . . . . kr. 59,-

Vi holder juleferie fra og med 20. december til og med 4. januar 2009
KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tlf.74650316

Er du sent ude
med julegaverne?
Husk der er mulighed for at købe forkælelsesgavekort på Marina Fiskenæs helt frem
til den 24. december kl. 14.00.

Husk at bestille din
julebuket i god tid
ILLINGSFÅ EN BEST STATOIL
Å
SEDDE L P

Frisktbagt morgenbrød fra
Skallebæk alle juledage.

Statoil Gråsten • ÅBEN 1. juledag Kl. 7.00-22.00, 2. juledag kl. 7.00-22.00

Lidt ud over det sædvanlige

HUSK
Gråsten
Åben alle
dage frem
til Jul
Tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk
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Willy's Booking

Svend Åge
Poulsen spreder
godt humør

underholdning til
"Kopisterne"

Af Gunnar Hattesen

Willy's Booking40 51 47 77

Som det energibundt Svend Åge
Poulsen er, bliver der aldrig daset. I
disse dage kører han rundt med det
eftertragtede beboerblad "Samspil"
til de 1.200 husstande i Rinkenæs.
Det har han trofast gjort i 13 år.
- I 1995 gik både min kone
Gerda og jeg på pension
efter i 30 år at have drevet
bagerforetning i Rinkenæs.
Jeg trængte til lidt at beskæftige mig med, og fik
så opgaven med at uddele
Samspil, fortæller Svend
Åge Poulsen, der aldrig har
haft en sygedag i sit voksne
liv.
Der er altid gang i Svend
Åge Poulsen. Om sommeren står han op kl. 5
om morgen for at plukke
jordbær, som han i løbet
af dagen sælger fra huset
på Sejsvej. Der bliver også
solgt kartofler, grønsager,
syltetøj og julepynt fra
boden.

Forleden fejrede Gerda
og Svend Åge Poulsen
guldbryllup. Det skete
med en fest for 90 personer på Kværs Kro. Blandt
gæsterne var nogle familiemedlemmer og venner
fra Thy. Det fornægter sig
ikke. Svend Åge Poulsen
er thybo og født og opvokset mellem Thisted og
Hastholm, og den lokale
dialekt hænger stadig ved.
- Forleden var vi til fætterog kusinefest i Thy. Det
var skønt at gense familiemedlemmer, som man
ikke havde set i mange
år, fortæller han med en
entusiasme, der siger alt
om den glæde, han ligger

www.crazyshow.dk

Nytårshilsener
i at bevare forbindelsen til
fødestavnen.
Svend Åge Poulsen er et
positivt, humoristisk og
festligt menneske, som er
glad for livet. Han har et
stort lager af anekdoter,
som han røster ud af
ærmet.
- Engang var der en præst
i Rinkenæs, som havde
et stort blommetræræ i

haven. Forud for en ferie
hængte han et skilt op
ved træet, hvor der stod
"Gud ser alt" til skræk og
advarsel for sognets unge
mennesker. Da han vendte
hjem fra ferie, var der
skrevet en tilføjelse på skiltet. "Ja, men han sladrer
ikke", lyder det muntert fra
Svend Åge Poulsen, som er
en af de bærende kræfter i
sognet. 

Agrosam ApS - Foder til dyr

2008
fra by og land

Der optages nytårshilsener fra erhvervsdrivende, foreninger
og institutioner i uge 1 mandag den 29. december.
Henvendelse til annoncekonsulent Jimmy Christensen
tlf. 29259550 senest mandag den 22. december kl. 12.00.

Åbent alle dage
frem til jul

Gråsten

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Tilbud!

Uge 46
11. nov
1. årgan

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.
2. juledag - julefrokostbuffet

Fra kl. 11.30 serverer vi julebuffet
til kr. 178,00. Børn under 12 år kr. 85,00

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

Vi ønsker alle vore kunder og gæster en glædelig jul og et godt nytår samt en tak for 2008 og
glæder os til at byde velkommen igen i 2009.
I forbindelse med jul og nytår holder vi lukket
på følgende datoer:
23., 24. og 25. december og
fra 31. december til og med 15. januar.

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

http://www.agrosam.dk/bestilling.php23-11-2008 14:35:54

Postkasse ved
SuperBrugsen
Ved SuperBrugsen i Gråsten er opsat
en postkasse, hvor du kan indlevere
annoncer, billeder og redaktionel omtale.
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk

Ansvarshavende redaktør

Postkassen tømmes hver dag.

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

Oplag: 15.000 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
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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 - 15.00 og søndage kl. 11.00-15.00

Schmidt
&
Dreehsen
Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86
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Skolelever
får bog om
Gråsten
Hos Donna Lena, Susanne Vesperine og Linda Jensen kan man altid få en tid, der passer
ind i ens travle hverdag.
Foto Jimmy Christensen

Suset fra
saksen
Af Gunnar Hattesen
Den der brænder, brænder
ikke ud, siger kloge folk.
Hvis de har ret, så er
Susanne Vesperine vel nærmest en evig flamme. Sig
ordet "hår" til hende, og
straks lyser hendes øjne, og
munden flyder med ord.
- Jeg elsker at kokle og
arbejde. Jeg har det som

blommen i et æg her i
salonen, siger Susanne
Vesperine, der har haft
salonen i Nygade i Gråsten
i 26 år.
Hun har da heller ikke en
grå hverdag. Tværtimod.
Hun er omgivet af farver i
sin hverdag.
- Folk er vilde med at få
farvet hår. Folk er meget
modebeviste. De vil gerne
prøve noget nyt, siger
Susanne Versperine, der

kommer fra Kværs, og i
oktober blev gift med en
italiener.
Salon Sanne klare alt lige
fra permanent, over den
sidste mode til den mere
almindelige klipning til
moderate priser.
Frem til jul giver Salon
Sanne 20 pct. rabat på
hårprodukter, fladjern, tøj,
sko og smykker. Salonen
holder lukket fra 24. december til 5. januar. 

Tinsoldaten
Øl- og Vinstue
åbningstider
omkring jul og nytår 2008
Søndag 21. december ......................... kl. 11-23
Mandag 22. december ...................... kl. 11-23
Tirsdag 23. december ....................... kl. 11-02
Onsdag 24. december ........................... lukket
Torsdag 25. december ....................... kl. 11-20
Fredag 26. december ......................... kl. 11-01
Lørdag 27. december ......................... kl. 11-01
Søndag 28. december ........................ kl. 11-23
Mandag 29. december ...................... kl. 11-23
Tirsdag 30. december ....................... kl. 11-23
Onsdag 31. december ......................... kl. 11-14
Torsdag 1. januar .............................. kl. 11-23

En uvurdelig kilde til
forståelse af Gråstens
historie er Poul Andersens
meget anerkendte bog
"Graasten - et slot og et
sogn". Lokalhistorisk Arkiv
donerede forleden nogle
klassesæt til Kværs Skole,
Rinkenæs Skole og Adsbøl
kristne Friskole. 

Frækt
tyveri hos
Agrosam
Af Gunnar Hattesen
Indehaveren af Agrosam i
Rinkenæs, Willy Jensen,
blev forleden udsat for et
frækt tyveri.

Solveig Mortensen (tv) fra Kværs Skole og Ulla Brommann
fra Rinkenæs Skole modtog Poul Andersens bog som
klassesæt.

Mens Willy Jensen var
travlt optaget med at
ekspedere en kunde i den
ene ende af forretningen,
ribbede en yngre mand i al
ubemærkethed pengekassen for kontanter.

pengekassen var tom,
fortæller en ærgerlig Willy
Jensen.
Ved tyveriet forsvandt
der 6.000 kr. i kontanter.
Tyveriet er ikke dækket af
forsikringen. 

- Det var en rigtig træls
oplevelse at opdage, at

Julekoncert
søndag den 21. december kl. 16.00
i Gråsten slotskirke
med operasanger

Bettina Hellemann Munch
som synger julens og andre kendte sange
fra sit store repertoire
samt pianist
Michi Komoto, Hamborg,
som bl.a spiller Chopin.

Glædelig jul samt et godt nytår

til alle vore kunder
ønskes af Charlotte, Rikke og Kim
Tinsoldaten
Øl- og vinstue
Nygade 8A, Gråsten

entre
75 kroner

Gråsten MeniGhedsråd
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SuperBest

ønsker glædelig jul ...
Vi holder
åbent
alle
juledage

1/2 PRIS
Skælskør
Kirsebærsauce
500 g.

7

Højer
kålpølser
8 stk.

95

44

95

kg pris v/1 stk. 15,90

Højst 4 stk. pr kunde
– derefter er prisen
pr. stk. kr. 15,95

2 x 1 kg
Klementiner
Kv. 1 – Spanien.

kg pris v/1 stk. 15,90

DET ER NU,
DE ER BEDST

20.-

HUSK
Hakket
grønkål/
hvidkål
fra Als

kg pris v/2 net 10,00

HUSK
VÆRTINDEGAVEN

Jule
hvidtøl
6 fl.

Kæmpe
Jule Azalea

Så længe lager haves
Excl. emballage

Vælg mellem
lilla, hvid, lyserød
eller rød.

79

10

95

95

SuperBest

Nygade 10-12
6300 Gråsten
Tlf. 74651019
Tlf. 74650875 (Slagter/delikatesser)
Find flere tilbud i SuperBest-avisen og på www.superbest.dk

Åbningstider i julen:

Onsdag 24. december kl. 9-16
Torsdag 25. december kl. 9-18
Fredag 26. december Kl. 9-18
Øvrige dage som normalt.

GrastenAvis
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Jul i Broager kirke

JULEAFSLUTNINGER FOR DAGPLEJER,
BØRNEHAVER OG SKOLER:

onsdag 17/12 kl. 9.30 Børnehaven Himmelblå
torsdag 18/12 kl. 8.45 Børnehaveklasserne
kl. 9.30 Nejs Børnehave
fredag 19/12 kl. 8.15 Spiloppen
kl. 9.00 Broager børnehave og Den Tyske Børnehave
kl. 10.00 Dagplejebørn
kl. 12:30 Adventure Efterskolen i Skelde

Bedsteforældre og forældre er meget velkomne til at deltage i disse
juleafslutninger.

GUDSTJENESTER I JULEN*

4. søndag i advent. Søndag 21/12 kl. 10:30, Karin Kofod
Juleaften. Onsdag 24/12 kl. 14:00 og kl. 15:30, Stefan Klit Søndergaard
Juledag. Torsdag 25/12 kl. 10:30 Karin Kofod
2. juledag. Fredag 26/12 kl. 9:00 Karin Kofod
Julesøndag. Søndag 28/12 kl. 10:30 Stefan Klit Søndergaard
Nytårsrsdag. Torsdag 1/1 kl. 14:00, Karin Kofod
Hellig Tre Kongers søndag. Søndag 4/1 kl. 10:30, Stefan Klit
Søndergaard

GUDSTJENESTE FOR PLEJEHJEM
OG PENSIONISTER

med efterfølgende kaﬀe i Degnegården onsdag 17/12 kl. 14:30

JUL

Ved Lygtens Skin, imellem Faar og Stude,
blev Jesusbarnet født og svøbt i Klude.
Et ædsel lagde lagde alene tilbage
og hilste lydt den Lilles første Klage.
Det var i Bethlehem for længe siden,
og Drengens Ry er vokset stærkt med Tiden.
Hans Fødselsstund er Aarets store Time,
da Festlys tændes, alle Klokker kime.
Men altid gennem Juleaftens Glæde
jeg håber æslet skryde, Barnet gråde.
*Henrik Pontoppidan*

JULENS HEMMELIGE LYD

Julen har sine lyde. Børnene kender julens herlige lyd:
julemandens bjældeklang! Og den liflige lyd: gavepapirets raslen!
Den voksne nikker, men føjer så til:
Julen har englelyd! Det er alligevel den dejligste lyd.
Men julens hemmelige lyd, - den kender digteren Henrik
Pontoppidan: barnets gråd blandet med æslets skryden.
Digteren ved godt, at julens fest er vokset voldsomt i takt med
barnets ry.
Hos os får julebarnet den modtagelse, som det rettelig fortjener. Med
festlys og kimende klokker. Men så - her - midt i hele julefestivitasen
- anbringer digteren barnets gråd i staldens armod. Ikke for at
ødelægge julehyggen for nogen. Men virkeligheden skal også med.
Det var den, julebarnet fra sin fødselsstund var solidarisk med.
Sådan gjorde Gud sig til et med os ved at dele både vores smerte og
vores glæde. Ikke halvt men
helt ville han være den juleglæde, som er for alle, både leende og
grædende.
Glædelig jul!
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KØR LIMOUSINE
TIL TAXIPRIS

Ring til
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Jule- og Nytårshilsner
Vi ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår.

Vi ønsker alle en
Glædelig Jul

og et

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår

Godt Nytår
Vi holder juleferie
fra d. 24/12 til
og med 1/1/09

Vi ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår
GuldBageren Gråsten

Jernbanegade 46 6400 Sønderborg. Tlf. 7442 2300

Torvet 5, Gråsten
Amtsvejen, Nybøl
Sejrsvej, Rinkenæs
www.guldbageren.dk

ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår
Storegade 15, Broager
74 44 0035

Vi ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår
Quorp Busser

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

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

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår

Vi ønsker
alle alle
Vi ønsker
en glædelig
jul jul
en glædelig
og etoggodt
nytår nytår
et godt
Bent
Christensen
BENT
CHRISTENSEN

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850

& SNEDKERFORRETNING

Ramsherred 3,
Broager

Tømrer & SNEDKERFORRETNING

TØMRER

Planetvej 4, Gråsten · Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16 · bent@bcts.dk Vinduesmester

Planetvej 4, Gråsten 73 65 15 15 bil 21 41 57 60

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår
Borggade 2, Gråsten

Vi ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår

Service Partner

OG DÆKSERVICE

Tlf. 7444 1286

Vi ønsker alle
en glædelig jul og
et godt nytår

Broager Bilsyn
ønsker alle en
Glædelig Jul
og et
Godt Nytår

74 65 29 85

Vi ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår

- ønsker alle
en glædelig jul og et godt
nytår
Som noget nyt
OPBEVARING OG VELIGEHOLDELSE AF HAVEMØBLER

Glædelig Jul
og Godt Nytår

J.C. TRANSPORT
www.jc-transport.dk

23 655 455

Sundsnæs 4
6300 Gråsten
Tlf. 74 60 83 51

Åbningstider:
Man: 10-20 Tir-fre: 10-17.30 1.søn i mdr: 10-16

4

GRÅSTEN & OMEGNS NYT
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Jule- og Nytårshilsner
Vi ønsker alle
Vi
ønsker
alle
Jule- og Nytårshilsner
en glædelig jul og et godt nytår
en glædelig jul
BJERNDRUP MURERFORRETNING
og
et
godt
nytår
OG BETONVAREFABRIK
Vi ønsker
GRÅSTEN & OMEGNS NYT

19.

DECEMBER

2006

Kliplev Natursten / Special transport
v/ August Hansen

Bjerndrupvej 8
Kliplev
6200 Aabenraa
Tlf: +45 74 68 76 14
Fax:+45 74 68 86 14
www.kliplevnatursten.dk

Jule- og Nytårshilsner
Bovrup Gæstgivergård

BJERNDRUPBYGADE 70

Vi ønsker allealle vore kunder
en Glædelig
en glædelig jul og et godt
nytår Jul
samt et Godt Nytår

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår
Vi ønsker alle
Vi ønsker alle
Vi ønsker
allejul
enogglædelig
jul
en glædelig
et godt nytår
Vi
ønsker
alle
kunder
envore
glædelig
jul
samt et godt nytår.
en Glædelig
og et Jul
godtognytår
alle
Vi ønsker alleet Godt Nytår
et godt nytår
Åbningstider:
Mandag - Lørdag ring først

Alle former for sten købes!

glædelig jul og et godt nytår
Søgård Maskinstation &en
Entreprenør
Birte og Nis Peter Knudsen

Drejbjerg 5B · Søgård
ViTlf.
ønsker
alle
7468 8252 2029 9252
en glædelig jul og et godt nytår

Vi ønsker alle
en glædelig jul og et godtTLF.
nytår
74 64 48 6
ønsker alle hvor gæster
og forretningsforbindelser
BJERNDRUP
en glædelig jul og godt nytår samt
6200
tak for
året AABENRAA
der svandt.
Storegade 14 • Bovrup • 6200 Aabenraa
Tlf. 7468

BIL 28 59 48 6
BJERNDRUP MURERFORRETNING
Vi ønsker alle FAX 74 64 28 6
OG BETONVAREFABRIK
BJERNDRUPBYGADE
en glædelig jul
og et godt nytår70
BJERNDRUP

Glædelig
Jul
6200
AABENRAA
BJERNDRUP MURERFORRETNING
TLF. 74 64 48 66
og godtalle
Nytår
Vi ønsker
OG BETONVAREFABRIK
BIL 28 59 48 66
BJERNDRUPBYGADE 70
FAX
74 64 28 66
BJERNDRUP
Snedkerog Tømrerforretning
en Kliplev
rigtig
glædelig
jul
6200 AABENRAA
TLF. 74 64 48 66
og godt nytår
BIL 28 59 48 66

OS
G erne
R
rg
PØ

S
vi
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v. Ervin S. Moldt
Lillegade 12, Kliplev

Tlf. 74 68 77 40 • Biltlf. 20 78 57 70

Vi ønsker alleFAX 74 64 28 66
en rigtig glædelig jul
v/og
Helen
Schauer
godt
nytår
Vi
ønsker
alle

Vi ønsker alle
Gråsten
Radio-TV
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 Erik H. Hansen
Frudam

4, Gl. Skovbøl
 

Tlf.
65• 28
05 74
• Fax.
74 65
f. 74 65
287405
Fax.
65 06
46 06 46



Vi alle
ønsker alle
Vi
ønsker
jul
og
et godt
nytår
og
et
godt
nytår
en glædelig
jul og et godt nytår en glædelig

en glædelig
jul og et godt nytår
 
 

Tlf:74
7468
68 81
81 74
74
Tlf:

Vi ønsker
alle vore kunder en
ønsker alle
Vi ønsker
ønsker alle
 
Vi
alle
Vi
ønsker
alle
glædelig
jul
 tlf. 2424 0451 - 7468
0451
Vienønsker
alle
Tlf: 74 en
68
81 74
glædelig
jul
og
et
glædelig
jul
jul og et godt
godtnytår
nytår
ogenetglædelig
godt nytår.
en glædelig jul og et godt nytår

            '         ' 
$
  "' 
  
  
 
   
        
'   
  
   
 )"
" 
      
     
 !  "
   $
  
    
   "#"
 

  
    
 !  "
  )"
    $   
      
  $
       "
 " #"
  
       "  % & "    !*

     $   
      "  % &

Modefrisør
Modefrisør
Annette
Johannsen
Annette
Johannsen
Sdr.
Landevej22
22• •Kliplev
Kliplev
Sdr.
Landevej

     $      "
"    !*

Vi ønsker alle

Modefrisør
Annette Johannsen
Sdr. Landevej 22 • Kliplev
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Bovrup Gæstgivergård
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Gæstgivergård
Vi ønsker
alle
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Jule- og Nytårshilsner
Tak for den varme modtagelse
af den nye avis.
Glædelig Jul og Godt Nytår

Brandværnet
siger stor tak

Skelde Frivillige Brandværn
Afholder

JULETRÆSFEST

til arbejdsgivere som har brandmænd fra
Kværs/Tørsbøl Frivillige Brandværn ansat for at de
kan få fri fra arbejde til at køre til Brand/Redning.

For børn på Skelde brandstation
Lørdag den 20. december kl. 14.00
Julegodteposer kan bestilles hos
Nicole Mikkelsen tlf.: 7345 0075 / 2231 7500

Tak til K/T Maskiner for lån af værksted
ved reparation af brandbiler.
Stor tak fra brandværnet med ønske
om godt samarbejde i det nye år.

Skelde Frivillige Brandværn

Vi ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår og tak
for året der svandt.
Pr-foto v/ Jimmy Christensen
Tlf. 74 65 95 37 · mobil 29 25 95 50

Vi ønsker alle
Vi
enønsker
glædeligallejul
en glædelig jul
og et godt nytår

Der ønskes fra brandværnet god Jul og godt Nytår.
Hilsen Kværs/Tørsbøl Frivillige Brandværn.
Brandkaptajn Ervin Christensen.

og et godt nytår

Kongelig Hofleverandør

K o n g e l i g

H o f l e v e r a n d ø r

TORVET
• GRÅSTEN• TELEFON
• TELEFON 74
74 65
65 01
TORVET
3 • 3GRÅSTEN
01 44
44

Adventsfest
med sang på
Rinkenæshus
Af Gunnar Hattesen
Der var lejlighed til
at få rørt egen sangstemme, da Rinkenæs
Pensionistforening og
Rinkenæs Menighedsråd
holdt adventsfest på
Rinkenæshus. For første
gang blev sammenkomsten
holdt om eftermiddagen

mod tidligere år om
aftenen.
De hen ved 70 mennesker Sognepræst Marianne Østergård Petersen, Helga Theilgård
hørte sognepræst Marianne og Inge Nielsen ved adventsfesten på Rinkenæshus.
Østergård Petersen fortælle
en spændende julehistorie
Der var lagkage ved kafder var luciaoptog med
fra Grønland skrevet af
febordet og julelotteri.
30 piger fra Rinkenæs
polarforskeren Knud
Efterfølgende underholdt
Efterskole. 
Rasmussen.
Gråsten Damekor og



Foto Jimmy Christensen

De syv læsninger
i Kværs Kirke
Julen blev sunget ind onsdag aften i en fyldt kirke
i Kværs. Næste års konfirmanter læste "De syv læsninger" og piger fra Kværs

Skole gik luciaoptog. Det
blev en stemningsfuld
aften, som spredte god
julestemning. 

EU-tur udsolgt
på 3 timer.
Af Frede weber Andresen
Der var rift om pladserne,
da Ældre Sagen I Broager
forleden udbød en rejse
til Europa-Parlamentet
i Strasbourg og EU's
institutioner i Bruxelles.
De 36 pladser på turen fra
den 3.-8. maj 2009 blev
udsolgt på tre timer.
Ældre Sagen har succes
med sine éndags- som
flerdagsture.

Lokalkomiteen har haft to
flerdagsture i år. Først var
der en tur til Berlin med
45 personer og dernæst en
tur til Hamborg/
Helgoland med 49
personer.
Belægningen giver god
økonomi i Lokalkomiteen
og et fantastisk
sammmenhold. 
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Fire års magt
i Broager
Sparekasse
Af Gunnar Hattesen
Garanter i Broager
Sparekasse har valgt 35
medlemmer til repræsentantskabet for de næste fire
år. Resultatet af valget er,
at 20 procent af repræsentantskabets medlemmer
nu er kvinder. Syv af de 10
opstillede kvinder opnåede
valg.
Det nye repræsentantskab
består efter valget af:
Ingeniør Søren Skjold
Eckhoff, Aabenraa

Underdirektør Rie
Bramsen, Sønderborg
Stabschef Erik Breum,
Broager
Tømrermester Evald
Cordes, Broager
Benzinforhandler Mogens
Dinsen, Vester Sottrup
Ejendomsmægler Kjeld
Faaborg, Rinkenæs

Faglærer Knud Erik Nyby,
Broager

Dyrlæge Peter Johannsen,
Sønderborg

Forstander Georg
Pedersen, Egernsund

Analytiker Finn F.
Jonasson, Sønderborg

Fhv. borgmester John
Solkær Pedersen, Blans

Områdeleder Bente
Normann Kaehne,
Gråsten

Medindehaver Susanne
Rathje, Egernsund

Gårdejer Erik Lorenzen,
Broager
Administrationschef Jan
Løper, Aabenraa

Gårdejer Poul Erik
Hansen, Stenderup

Lærer Gunnar Andsager,
Broager

Bagermester Jesper
Johannsen, Vester Sottrup

Elektromekaniker Annette
Lavridsen, Broager

Radio/TV forhandler Leif
Hansen, Broager

Sælger Jens Broholm
Andersen, Sønderborg

Journalist Flemming
Nielsen, Broager

Fysioterapeut Lars Brix
Kronborg, Sønderborg

Lærer Hans H. Gerber,
Broager

Revisor Erik Peter
Andersen, Sønderborg

Advokat Erik Johannsen,
Sønderborg

Læge Claus Krogh, Løjt
Kirkeby

Gårdejer Søren Andersen
Jensen, Gammelgab

PR-chef Malene Madsen,
Sønderborg
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Bogholder Kirsten
Reugboe, Sønderborg

med 3.000 kroner om
året. Repræsentantskabet
mødes to gange om året og

betragtes som sparekassens
vigtige forbindelsesled til
lokalområderne. 

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

Lægesekretær Betina
Riisbøl Sibbesen, Broager
Bogtrykker Esben Ihle
Simonsen, Gråsten
Direktør Theiss Ditlev
Stenstrøm, Sønderborg

Sådan udkommer avisen
Uge 52: Avisen udkommer ikke

Selvstændig Peter Mikael
Kjer Stærdahl, Broager

Uge 1: Mandag den 29. december

Advokat Hans H.
Wurlitzer, Aabenraa

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

Deadline: Mandag den 22. december kl. 12.00

Medlemmerne af repræsentantskabet aflønnes

Julemarked i Lübeck
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.
telefon
a
i
v
g
n
i
d
Tilmel

6til8højr3e
0
6
1
1
2eller brug kuponen

Vi er tilbage
ved 19-tiden.

Quorps Busser

 Ja, jeg tilmelder mig 1-dags turen til lübeck

Julemarkedet i Lübeck er den perfekte lejlighed til at besøge denne skønne by.

Kuponen skal afleveres i Gråsten Avis' postkasse ved Superbrugsen i Gråsten
Man kan også tilmelde sig ved at ringe på tf. 21160683 eller sende en mail til redaktion@graastenavis.dk

Gråsten Avis tilbyder i samarbejde med Quorps Busser en
1-dags tur til Nordeuropas største julemarked i Lübeck.

Adresse ............................................................................................................................

afgang gråsten rutebilstation kl. 8.00
Kruså rutebilstation kl. 8.15

Navn ...............................................................................................................................

lørdag den 20. december 2008

ANNONCE ORDRE
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ORDRE UGE: 50 - 2008

Julestemning
hos de
ældre i
Egernsund
Af Gunnar Hattesen

Egernsund Pensionistforening holder fast i
traditionerne med en
julefrokost, som torsdag
aften foregik på Egernsund
Skole.
Indendørs var der hyggelig

GrastenAvis
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Gisselmann
Kongevej 86
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 01 70
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Dato 04.12.08

Agrosam ApS - Foder til dyr

Lottospil
hos Frk.
Jimmy Christensen
Tlf. 29 25 95 50 Fugle- og gnaver folk
Jensen
ANNONCEKONKONSULEN

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

se her!

Traditionen tro holder

Annoncer indrykkes i uge set X medSkelde
rødtGymnastikforening

ANTAL

Størrelse i mm

140
1 spaltet

BESKRIVELSE

Søndag den 28. december
kl. 19.00 lottospil hos Frk.
1
Auto reparationer
Jensen.
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Uge 6
Uge 10
Uge 11
Uge 12
Uge 13
Uge 14
Uge 15
Der spilles om mange fine
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
Uge 23
Uge 24
præmier blandt andet et
Uge 28
Uge 29
Uge 30
Uge 31
Uge 32
Uge 33
helt rådyr og alt godt til
fremhævede, at det var
stemning blandt de 130
Uge 37
Uge 38
Uge 39
Uge 40
Uge 41
Uge 42
mennesker, som nød
mændene, som havde stået nytårsbordet. 
Uge 50 X Uge 51
Uge 46
Ugei skolekøkkenet
47
Uge 48
Uge 49
og kunne
en lækker julefrokost.
tage æren for det fine
Pensionistforeningens
formand, Marie Gormsen, traktement. 

Sønderjysk ord
for julemand
Adskillige læsere har spurgt
om det sønderjyske ord
"Kinken", som betyder
julemand. Ordet blev brugt

Køb dine søm og
klammer lokalt
Din lokale forhandler af søm og klammer.
Danmarks største udvalg af emballageklammer og kartonlukkere.

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

i en artikel i sidste uge.
Jens Jaenicke, Kliplev,
forklarer, at Kinken er
et gammelt sønderjysk
udtryk, som man i hans
barndom brugte for
julemanden.
- Ganske vist har jeg ikke
hørt det i mange år, men
for at det ikke helt skulle
gå i glemmebogen,og da
jeg interesserer mig meget
for vor dialekt, mente jeg
det godt kunde bruges i
min artikel, fortæller Jens
Jaenicke. 

aUtO
reParatiOner
• SERVICEEFTERSYN
• MOTORTEST
• BREMSER • DÆK
• RUDER • SYN • RUST
• TRAFIKSKADER M.M.

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

Vi har fået forhandling
af et helt nyt og
ENHEDSPRIS
kvalitetsmæssigt spændende sortiment
i fugle- og gnaverblandinger til meget
252-priser.
konkurrencedygtige
Uge 7 Kig indUge
8 hvad vi
Uge
og se,
kan9tilbyde.
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Agrosam Hobby Grovvarer
Uge 25
Uge 26
Uge 27
Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Uge 34
Uge 35
Uge 36
Tlf. 74 65 32
22
Uge 43
Uge 44
Uge 45
Se kørselsvejledning på
Uge 52
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

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

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

4 x dæk
opbevaring

http://www.agrosam.dk/bestilling.php23-11-2008 14:35:54

KøB
OG salG
aF nye OG
BrUGte
Biler!

Kr.

150,-

2.750,-

pr. dæksæson

incl. moms,
montering og
afbalancering

Gisselmann

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

OPEL SERVICE · DK BENZIN

Kongevej 86
6300 Gråsten

74 65 01 70

Tlf. 7444 1286

BROAGER BILSYN

benzin og kiosksalg
kl. 7.00 - 22.00

PÅ GENSYN!

OG DÆKSERVICE

Service Partner

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.

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

GrastenAvis
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Mand fra Bovrup
fik oplevelse
med politiet
Af Jens Jannicke

Sangfugle synger
julen ind
Af Gunnar Hattesen
Gennemsnitsalderen til
trods er der ingen problemer med stemmerne hos
Gråsten Damekor under
ledelse af fru Thygesen.
Hos Gråsten Damekor
tager man det med at øve
alvorligt, og det gør man
en gang om ugen. I år har
man også været ude at

synge julen ind på blandt
andet Gråsten Plejecenter
og ved adventsfesten i
Rinkenæs, hvor publikum
fik lov til at nyde korets
meget brede repertoire.
Gråsten Koret blev stiftet
i 1979 og består af 12
kvinder. 

Konstituering i Kliplev
Af Jens Jaenicke
Det nyvalgte menighedsråd i Kliplev Sogn har
konstitueret sig og er begyndt deres arbejde.

Formand blev Marianna
L.Jacobsen, mens næstformand blev Birthe Møller.
Kassererposten varetages

En tidlig morgen foleden
var Jes Friedrichsen fra
Bovrup undervejs til Fyn
med en stor rendegraver.
Da den store maskine passerede H.P.Hanssensgade i
Aabenraa med den larm et
sådant redskab nu engang
laver, blev Jes Friedrichsen
og maskine observeret af
en morgenduelig dame
- der det seneste rambukrøveri in mente - fattede
mistanke om rendegraverens lovlige færden.
Et opkald til det stedlige
politi udløste en hurtig

af Svend Erik Lorentzen.
Kirkeværge blev Karin
M.Hansen, mens Lone
Thaysen er blevet kontaktperson sammen med
sognepræst Eva Wive

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

udrykning, Og inden
Jes Friedrichsen var nået
gennem Aabenraa blev
en "slikkepind" stukket
ud. Som den lovlydige
borger han er, kørte Jes
Friedrichsen ind til siden .Selvfølgelig gik der
mange tanker gennem
hans hovedet i et sådant
tilfælde: Hvad har jeg nu
mon gjordt af fejl? Er det
baglygterne? Har jeg kørt
nogen ned? Det hele endte
i et venskabeligt grin, og
Jes Friedrichsen kunde
fortsætte sin lange tur en
oplevelse rigere. 

Autoriseret elinstallatør

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

Løbner. Menigt medlem
er Annegrete Hansen.
Suppleanter er Henriette
Roberts og Inger Marie
Lausen.

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

Gode åbningstilbud i Dagli’Brugsen Nybøl
DAGLI’BRUGSEN NYBØL HAR UDVIDET BUTIKKEN.

Det markerer vi med nogle gode kundetilbud onsdag, tordag og fredag.

Malaco

Kaffe fra
Tingleff

smør fra
Kjærgården

Pr. pose

rundstykker

Kartoﬂer

pr. pose

pr. pose

pr. stk.

5 poser

100

00

10

00

10

00

Them ost
pr. stk.

Kig forbi og deltag i vores reception

OnSDaG Den 17. DeCeMber KL. 16-18

40

– Gør det med et smil...
Dagli’Brugsen Nybøl · Amtsvejen 46, Nybøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74467765
2 pakker

00

10

00

10

00

½ liter
piskeﬂøde

Albani
Julebryg

pr. stk.

6 stk

7 20
00

00
+ pant

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Åben hver dag fra 9 - 18 – også søndag!
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En voksen var ærkeenglen
Gabriel. En anden gruppe
børn var med brune kjortler hyrderne.
I alt 22 små poder med
vidtåbne øjene og en intensiv interresse for, hvad
der foregik, medvirkede.
Under sognepræstens kyndige ledelse gik vandringen
så i gang. Til herberget,
hvor der blev banket på
porten for at søge om logi,
Ud kom kromanden - en
voksen - iklædt en lang,
grøn kjortel, som meddelte at der kun var plads i
stalden.

Julevandring for
børn i Kliplev kirke.
Af Jens Jaenicke
Kliplev Kirke dannede
forleden rammen om en
julevandring for børn i alderen 4-6 år. Det var sognepræst Eva Wive Løbner,

som førte børnene gennem
julens hændelser.

kæmpebog,med en iøjnefaldende stor fjerpen. Tre
børn blev klædt på med
rød kappe og kongekroner.
En hel flok børn i hvide
kjortler udgjorde englene.

Først blev alle børnene, med navn og alder,
"skrevet i mandtal" i en

For Eva Wive Løbner og
hendes hjælpere har disse
fire vandringer betydet et
ganske betragteligt ekstra
arbejde, og mange forældre
har grund til at være taknemmelig for det. 

Den totale ro og stilhed
blandt børnene var et tegn
på, at der skete noget, der
virkelig fangede deres opmærksomhed. Minderne
om oplevelsen i kirken vil
ganske sikkert følge dem i
mange år.

Herefter opførtes episoder
med hyrderne på marken
omkring bålet, den lysende stjerne,vandringen
til Jesusbarnets fødested
og de tre vise mænd med
deres gaver. Alt forløb i
fuldkommen ro og orden,
selv om kun sognepræsten
og de voksne hjælpere
havde øvet sig. For de små
børn var det hele ganske
uforberedt.

www.bonett.dk

Woman

·

Man

·

Te e n

·

Yo u n g

·

Home

COLLECTION

kUrSUSpLaN 2009
Opstart 5. januar (uge 2)

Mandag

16.00-17.00 Flad mave, stærk ryg
17.30-18.30 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

1093D
1093D

898,898,-

1093D

898,1093D

1093S
1093S

798,798,-

898,-

1095D

1095S

1095B

898,-

898,-

798,-

1093S

798,1093S

798,-

www.bonett.dk

onsdag

9.00-10.20 Yoga for begyndere
18.00-19.20 Yoga for begyndere
1095D
1095D

898,898,-

1095D

898,-

1095S
1095D
1095S

898,898,898,-

1095S

1095S

898,-

898,-798,-

Mobil: 45 20 99 94 78 · E-mail: susannehorn@sol.dk
susannehorn@sol.dk ·www.yogacenter.dk

1095B
1095B

798,-

1095B

1095B

798,- 798,-

1094D
1094D

898,898,-

1094D 1094D

898,-898,-

1094S
1094S

798,798,-

1094S
1094S

798,798,-

952D
952D

898,898,-

952D
952D

898,898,-

AM SMYKKER · Anna-Marie Hinrichen · Borgergade 1 · 6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82 · Se. nr. 27 38 74 89
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Fem skarpe til
Knud Hessel
Af Gunnar Hattesen

Navn: Knud Erik Heissel
Alder: 54 år
Erhverv: Direktør i Knud Erik Heissel A/S
Bopæl: Gråsten
Hvad ville du gøre om, hvis
du fik chancen?
- Ingenting. Jeg har altid
drømt om at blive selvstændig. Som ung var jeg
altid henne hos cykelsmedjen i Gråsten efter skoletid.
Der kunne jeg bruge
mine fingre. Som 26-årig
startede jeg i 1979 som
selvstændig vognmand.
Lastbiler har altid haft

min store interesse. Jeg har
aldrig fortrudt, jeg blev
vognmand. Det har altid
været mit mål.
Nævn en person, der har
ændret dit liv
- Det har min kone,
Kirsten, der stammer fra
Skodborg ved Rødding. Vi
har kendt hinanden i 33
år og været gift i 31 år. Vi

mødte hinanden i Gråsten,
hvor hun var i praktik i
Stjernevejens Børnehave.
Hvad har været din bedste
ferie?
- Min kone og mig og vores søn Hans var i 1998 på
14 dages ferie i Australien.
Vi så operaen i Sidney. Det
er en utrolig flot bygning,
der er tegnet af den netop

El - Forretningen G. Frydendall ApS holder

Ophørsudsalg
Lamper og lampeskærme

÷50%

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

afdøde danske arkitekt
Jørn Utzon. Vi rejste rundt
i landet og fik et meget
positivt indtryk af australierne. De er meget flinke
og venlige mennesker.
Det er et meget smukt
land og klimaet er meget
behageligt.

Hvilken kendt person ville
du helst spise en god middag
sammen med?
- Det skulle være skibsreder
Mærsk McKinney Møller.
Han har en masse livserfaring inden for mange ting.
Han har en stærk vilje og
han ved, hvad han vil.

Hvad laver du om 10 år?
- Så kører min kone og jeg
rundt i Spanien med vores
campingvogn. Det kunne
være skønt at køre derned
i februar og komme hjem
igen i maj. 

ÅBNINGSTIDER JUL OG NYTÅR
Torsdag . 18. december ..............kl. 8.15-18.00
fredag ... 19. december ..............kl. 8.15-18.00
lørdag ... 20. december..............kl. 7.00-15.00
søndag .. 21. december ............. kl. 8.00-18.00
Mandag . 22. december ............ kl. 8.00-18.00
Tirsdag .. 23. december............. kl. 8.00-18.00
onsdag .. 24. december............. kl. 8.00-12.00

JUleafTensdag den 24. deCeMber
er der en JUlepose TIl børnene
Torsdag . 25. december...................... LUKKET
fredag ... 26. december............. kl. 9.00-14.00
lørdag ... 27. december ..............kl. 7.00-15.00
søndag .. 28. december ............ kl. 8.00-12.00
Mandag . 29. december............. kl. 8.00-18.00
Tirsdag .. 30. december............. kl. 8.00-18.00
onsdag .. 31. december ............. kl. 8.00-14.00
Torsdag . 1. januar .............................. LUKKET

Gitte og Werner ønsker alle vore kunder
en glædelig jul og et godt nytår.
- tæt på din hverdag!
KONGEVEJ 26 • GRÅSTEN • TELEFON 74 65 19 11
www.wernerclausen.dk • email: werner_clausen@bbsyd.dk
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Kværs/Tørsbøl UIF

Bettina Hellemann
Munch, der er uddannet på Vestjysk
Musikkonservatorium og
Hochschüle für Music
und Teater i Hamborg,
akkompagneres af Michi

Siger hermed tak til alle der har
støttet foreningen i 2008. I ønskes alle
en rigtig glædelig jul samt et godt,
lykkebringende og sundt nytår.
Bestyrelsen

Håndboldafdelingen vil
hermed gerne sige stor tak til
nedennævnte sponsorer:
DVK v/ Jimmy Thomsen – Vognmand
Bjarne Fogt Kværs – N.T. Maskinudlejning
Tørsbøl. Firma Arkil – Sydbank Gråsten
– Center Pub v/ Morten Latte Gråsten SuperBrugsen, OK Gråsten og Kværs Autoophug

Komoto, der har spillet for den hollandske
kongefamilie.
Julekoncerten begynder kl.
16.00 og er arrangeret af
Gråsten Menighedsråd. 

”Verden
er ét land”
Operasanger
synger julen
ind i Gråsten
Slotskirke
De kendte og elskede julesalmer, sange til herren og
evigtpopulære udpluk fra
berømte operaer og operetter vil fylde kirkerummet,

når operasanger Bettina
Hellemann Munch søndag
den 21. december giver
julekoncert i Gråsten
Slotskirke.

– Et spændende foredrag
med Farshad Kholgi
Tirsdag den 24. februar
2009 indbyder LOF
Lundtoft til et spændende
foredrag med Farshad
Kholgi – foredragsholder
og skuespiller, kendt fra
bla. ”Forbrydelsen” og
”Nikolai og Julie”. Temaet
for aftenens foredrag er
”Verden er ét land”, hvilket i øvrigt også er titlen
på en bog, som Farshad
Kholgi har udgivet.
Foredraget handler bla.

KUrser
sPansK til reJsebrUg v/Dan Albertsen
Kursus 218 Frøslev/Padborg Skole, 10 mandage kl. 17.30-19.20 . . . . . . . . . . .
beVÆgelse / aFsPÆnding v/fysioterapeut Karina Nissen
Kursus 357 Kruså Skole, 12 mandage kl. 17.00-18.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kursus 358 Kruså Skole, 12 mandage kl. 18.45-20.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kom i Form eFter Fødslen v/Henriette Skov
Kursus 861 Reimer Skolen, Sdbg., 10 torsdage kl. 10.00-11.50 . . . . . . . . . . . .
lÆKKer HVerdagsmad hver 14. dag v/Ingeborg Atzen
Kursus 341 Broager Skole, 5 mandage kl. 18.00-21.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilates v/Elin Johanssen
Kursus 366 Ahlmannsparken, Gråsten, 10 torsdage kl. 18.30-19.50 . . . . . . . .
massage beg. – weekendkursus v/Massør Henriette Skov
Kursus 376 Gråsten Skole, fredag/lørdag d. 30.-31. jan. . . . . . . . . . . . . . . . . .
KlaVer for beg. Og øvede v/Ole Berg
Kursus 850 Musikskolen, Sdbg. 10 tirsdage kl. 18.00-20.00 . . . . . . . . . . . . . .
Kursus 851 Musikskolen, Sdbg. 10 onsdage kl. 9.00-11.00 . . . . . . . . . . . . . . .
trÆdreJning beg./øvede – weekendkursus v/Erhard Rosenow
Kursus 320 Kruså Skole, lørdag d. 30.-31. jan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
edb For seniorer – absolut begyndere v/Werner Christensen
Kursus 232 LOF-Skolen, Sdbg. 8 torsdage kl. 12.00-14.40 . . . . . . . . . . . . . . .
digitale billeder beg. - weekendkursus v/Ronni Lindenskov
Kursus 226 Gråsten Skole, fredag/lørdag d. 30.-31. jan. . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. 645,kr. 595,kr. 595,kr. 645,kr. 595,kr. 520,kr. 445,kr. 985,kr. 985,kr. 470,kr. 745,kr. 420,-

FOreDraG
litteratUr PÅ KrYds og tVÆrs v/Finn Arvé
Menighedssalen, Ringridervej 35, Sdbg. Torsdag d. 8. jan. kl. 10.00-12.45. 9 gange . . . kr. 725,nYtÅrsKonCert v/operasanger Bettina Hellemann Munch og pianist
Michi Kumoto. Søndag d. 11. jan. Kl. 14.00. Frøslevlejrens Efterskole. . . . . . . . .kr. 100,Clairvoyanceaften v/Tina Schmidt
Tirsdag d. 20. jan. kl. 19.00, Nydamskolen, V. Sottrup, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 90,sangeFtermiddag v/Bjarne Flymann og Christina Christensen
Søndag d. 25. jan. Kl. 14.00. Frøslevlejrens Efterskole. . . . . . . . kr. 85,- inkl. kaffe og kage.
mindernes land v/forfatter og foredragsholder Henrik Dahl
Tirsdag d. 27. jan. kl. 19.00. Holbøl Landbohjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 90,-

Tilmelding og yderligere information: loF alssund tlf. 73 42 10 10
E-mail: fritid@lof-alssund.dk . . Læs mere på www.lof-alssund.dk

LOF Alssund ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår

om Farshads opvækst i
Iran, flugten til Danmark,
hans audition som ung
Elviswannabe, og senere da
han overfaldes af unge indvandrer på Blågårdsgade i
København. Hans muntre
og barske minder danner
en baggrund, som gør hans
ofte krasse kritik af vores
samfund personlig og
troværdig.
Arrangementet finder
sted på Folkehjem,
Haderslevvej 7, Aabenraa.
Prisen per deltager er
150,00 kr. hvilket er inkl.
kaffe. Arrangementet varer
fra kl. 19.00. til ca. 21.00.
Læs mere og tilmeld dig
senest den 29. december
2008 på www.lof.dk/lundtoft eller send en e-mail til
lundtoft@lof.dk eller på
ring på tlf. 23 44 16 66/40
46 30 40. 

Strikkecafeen
udstiller
på Gråsten
Bibliotek
I den sidste uge før jul
udstiller strikkecafeen
juleting. Strikkecafeen
er en kreds af damer,
der mødes hver fredag i
Ahlmannsparken. De har
bl.a.. lavet nogle meget
store nisser.

- Tingene kan ses på
biblioteket i bibliotekets
åbningstid, fortæller
bibliotekar Hanne
Næsborg-Andersen. 
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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

Kvinde uden
venner
Hej Irma!
Måske lyder det underligt,
at man kan være 41 år og
stort set ikke have hverken
venner eller familie. Jeg
har altid været familiens
sorte får, og jeg ser dem
nærmest aldrig. Siden jeg
var ung har jeg ikke været
regnet for noget i familien.
Jeg levede ikke op til deres
forventninger. Det har

gjort mig lidt indesluttet,
så jeg ikke har turdet involvere mig med andre, for
jeg mister dem bare igen.
Jeg har kun få bekendte,
har også haft et par kærester, men de faldt hurtigt
fra igen.
Ingen ved rigtigt, om de
gider besøge mig. Har du
nogle forlag til mig – evt.
et sted man kan få kontakt
med andre, der har det
ligesådan?
Anne

dig. Samtidig vil du også
kunne give noget til andre
i samme situation.
Ellers kan jeg opfordre dig
til at øve dig i åbenhed. I
at turde sige noget til andre i situationer, hvor det
kan være relevant. Bare for
at skabe en spinkel førstekontakt. Jo, mange har
fået skrammer som barn,
ung og voksen, der har
givet ar i sjælen. Men når
man ønsker en forandring,
skal der arbejdes for det.
Ved at vove at overskride
Kære Anne!
sin egen lukkethed, lidt ad
Rigtig mange er ensomme gangen.
og søger venner, hvor de
Der er jo også kurser, du
kan være accepteret som
kan tage på, og højskoler
den person, de er. Faktisk
der tilbyder forskelligt,
er der kommet et spænden- sikkert også noget du har
de nyt tiltag på nettet. Kig interesse i. Her kommer
ind på www.xtrafamily.dk. du tæt på andre, der har
Her kan du finde andre
samme interesser som dig.
som dig. Nogen, som savSe på www.hojskolerne.dk
ner venner eller, ja, en ny
Hvis du er bange for at
”familie”. Og hvem siger,
miste kærlighed, kan du
at man altid passer perfekt jo slet ikke modtage den,
sammen med sin kødelige
for det er altid med den
familie? Mange har måtrisiko, at kære mennesker
tet erkende, at sådan er
en dag forlader én. Men
det langt fra. Der er helt
kærligheden findes overalt
ApS - Foderaldrig.
til dyr Skab
sikkert noget at hente for Agrosam
og forsvinder
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den i dig selv. Udstrål den,
og du vil tiltrække mere
af den. Hvis du ønsker
nærhed og kærlighed, må
du ”vove pelsen” og sige
ja til den, helt og fuldt,
og dermed også gøre dig
sårbar, vel vidende, at alt
kan forandre sig. Sådan
er kærligheden, men det
er også det, der gør den så
stor og fantastisk, at man
passer godt på den.
Venlig hilsen
Irma

Hun tager
sønnen fra mig
Kære Irma!
Jeg er skilt fra min søns
mor. Drengen er tolv år,
og vi har altid haft det rart
sammen. Nu gør hans mor
alt for at have ham for sig
selv. Det gør mig ret bitter.
Hun har en god stilling, så
de to kan rejse til udlandet
tit. Hans store ferier bliver
altså optaget af hende. Jeg
kan ikke give ham så meget. Jeg kunne måske godt
rejse lidt med ham også,
men hun står hele tiden

i vejen. Kan jeg tvinge
hende til at overlade ham
mere til mig, så jeg ikke
mister ham helt?
Jakob
Kære Jakob!
Skab en god og glad stemning, når drengen besøger
dig. Han kan mærke dine
følelser nu, og dét alene
kan gøre, at han måske
trækker sig lidt fra dig.
Du skriver, at I altid har
haft det rart sammen. Det
må da kunne føres videre.
Udvikles.
En rejse til udlandet kan
være fin. Men det kan en
telt-tur på cykel en dejlig
sommer også være, hvor I
går ud i naturen og laver
bål om aftenen. Eller en
kanotur. Dog kan du være
heldig at finde en billig
rejse til udlandet også.
Begynd at lægge en plan
sammen med drengen i
god tid før ferien. Hvad
foreslår han selv? Det
behøver ikke blive dyrt for
at være sjovt. Vær kreativ.
Byt evt. lejlighed med
andre i ferien, i DK eller

i udlandet. Jeg var lige på
nettet og skrev ”Boligbytte
i ferien”, og der kom meget
interessant op. Prøv det
samme. Nettet kan vise
andre muligheder. Hvad
med at leje eller låne et
sommerhus sammen med
venner, der også har børn,
så det bliver livligt for alle?
Aftal med din ex, at I
skiftes til at tage drengen
med på ferie. Og også mht.
til sommer- og vinterferier.
Ellers fortæl hende i god
tid, at lige præcis dén ferie
vil du gerne have sammen
med drengen, for da har I
bestemt noget. At være på
god talefod med hinanden
er langt bedre end at spekulere i, hvad der mit og
dit. Et barn kan nemlig
aldrig være hverken dit
eller mit.
Venlig hilsen
Irma 

Agrosam ApS - Foder til dyr

Musik og sportsbar

Kjeld og Horst

Besøg AgroSam
i Rinkenæs
live musik

fredag d. 19/12 kl. 16.00

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

live musik

lørdag d. 20/12 kl. 24.00

The
Noodles
d. 22/12
d. 23/12
d. 24/12
d. 25/12
d. 26/12
d. 27/12
d. 28/12
d. 29/12
d. 30/12

kl. 10.30-22.00
kl. 10.30-04.45
kl. 10.30-16.00
kl. 13.00-min.20.00
kl. 10.30-04.45
kl. 10.30-04.45
kl. 10.30-21.00
kl. 10.30-22.00
kl. 10.30-22.00

Onsdag d. 31/12
Nytårsnat
Torsdag d. 01/01
Fredag d. 02/01
Lørdag d. 03/01
Søndag d. 04/01
Mandag d. 05/01
Tirsdag d. 06/01
Onsdag d. 07/01

kl. 10.30-16.00
kl. 00.30-???
kl. 10.30-17.00
kl. 10.30-04.45
kl. 10.30-04.45
Lukket
Lukket
Lukket
kl. 10.30-22.00

 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.

Åbningstider omkring jul og nytår 2008
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag

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

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

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

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

Center Pub - ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65

www.centerpubgraasten.dk

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

GrastenAvis

18

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

Uge 46
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1. årgang

Vind et gavekort

Kirkesanger

Blandt vore annoncer er der én, som indeholder et lille
æble. Find den og deltag i en konkurrence om et gavekort
til 500 kroner.

ved Kværs Kirke

Stillingen som kirkesanger ved Kværs Kirke
er ledig pr. 1. januar 2009.

Hvilken annonce indeholder et æble .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Navn:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Stillingen er kvoteret med ca. 45 tjenester på årsbasis.
Stillingen aflønnes i henhold til gældende regler.
Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
kontaktperson Anna Juhl Friedrichsen, tlf. 7465 9135.
Ansøgning sendes til formand for Kværs menighedsråd
Lilian Jensen, Degnetoft 15, Kværs. 6300 Gråsten.

Adresse:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kuponen skal afleveres i Gråsten Avis postkasse ved SuperBrugsen i Ulsnæs Centret senest fredag den 19. december
kl. 18.00.

Ansøgningsfrist: 30.12.2008 kl. 18.00.

Lejlighed til leje

Kværs Menighedsråd

i landlige omgivelser
i Felsted

ORDRE
[100]

jUlelUKKet
ANNONCEKONKONSULENT

R O
´O R O
et 7
6300 Gråsten
] 74 65 42 40

80 m2, består af stor stue, køkken, bad og
soveværelse og har egen indgang og lille have.
Leje pr. måned kr. 3.000,- + forbrug
Indskud 3 måneds leje.
Der må ikke holdes husdyr.
Lejligheden er velegnet til enlige
ENHEDSPRIS
eller par. Uden børn.
Indflytning pr. 01. 01. 09 eller eventuelt senere.

[Navn] Jimmy Christensen

29 25 95 50
vi afholder jule-[Telefonnummer]
og vinterferie
i perioden 20.12.08 - 04.01.09.

Begge dage incl. Nødreparationer udføres.

drykkes i uge set X med rødt

else i mm

Vi ønsker samtidig
Skal have korrektur
vore kunder
en god jul
samt et godt nytår.
BESKRIVELSE

side
Uge3

995,-

Uge4

Uge5

Uge6

Uge7

Uge8

Uge9

Uge14

Uge15

Uge16

Uge17

Uge18

Uge19

Uge10
Henvendelse
på tlf. 74 68 54 82
Uge20
efter kl. 13.00
Uge30

2

Uge13

2

Uge23

Uge24

Uge25

Uge26

Uge27

Uge28

Uge29

2

Uge33

Uge34

Uge35

Uge36

Uge37

Uge38

Uge39

Uge40

2

Uge43

Uge44

Uge48 X

Uge49

Uge50

gÜnTHer bred/ gråsTen vvs
Uge45
Uge47
74671512
/ Uge46
74651167

Skelde Gymnastikforening
afholder følgende arrangement
hos Frk. Jensen

”Årets” Lottospil”

Søndag den 28. december 2008 kl.
19,00 Præmier 1/1 rådyr, samt alt godt til
nytårsbordet

Kongeaften

Mandag den 5. Januar 2009 kl. 22,00
mødes de udklædte hvor maskerne falder
Entre for publikum 25,00 kr.
Vi beder folk i Skelde og omegn tænde lys
Der er
andre
over
døren. end

julemanden,
som bringer
Skelde Gymnastikforening
ud i december...
Foreningen
ønsker alle en

glædelig
jul samt et godt nytår.
Send blomster, vin og chokolade
fra din Interflora butik eller på interflora.dk

Åbningstider jul og nytår
24. december
kl. 9-12
31. december
kl. 9-12

2

Gråsten Blomster

D´ O R O

Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

RESTAURANT
P IZZERIA

zzaer
alm. Pizzaer
e Pizzaer
Familie Pizzaer

kr. kr.
35,35,kr. kr.
75,75,-

olle Kebab
stor rulle Kebab

kr. kr.
40,40,-

gæller Kun ve d afhentning
Priserne gælder
kun ved afhentning
d´oro restaurant pizzeria
Dóro
torvet
7 · 6300 Gråsten

Restaurant Pizzeria
7 • 6300 Gråsten • Telf. 74 65 42 40

telf. 74 65 42 40

ønsker alle vores medlemmer og sponsorer
en rigtig glædelig Jul samt et godt nytår,
med tak for godt samarbejde i året 2008.
Bestyrelsen

ELITE
Logo

*** Lottospil igen den 09 Januar 2009***

Den 19 januar 2009 til Sønderborg Slot,
-----------------------------------------------------------------er flyttet til Marts
Tilbudene gælder
Tilbuddene gæller hver
mandag-torsdag
fra mandag
16.00-21.00– torsdag fra
16.00 – 21.00

Hjertelig tak

for opmærksomheden ved vores
diamantbryllup. Tak for flagning,
lys i vinduerne og gode ønsker.

Åben alle
ugens dage
fra kl. 11.30!

Sofie og Johan Alsing
Lærkevej 26, Nybøl.

Tillykke

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.

Loppemarked
Julesnaps sælges for højeste bud
Julesnaps årgang 1999 i original karton
Julesnaps årgang 2000 i original karton
Henvendelse på 74 65 95 37 mellem 9.00 og 10.00

LOPPEMARKED
30 ord for 50 kr

Indryk en loppemarkedsannonce
og kom ud til 25.000 læsere.
Betaling vedlagt  Kontant
Annoncetekst
 Sælges  Købes

 Check

 Byttes

 Gives væk

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

med de 12 1/2 års bryllupsdag

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

Mange hilsener og gode ønsker fra
Trine og Christian
Anders
Eva og Marthin

Telefon ...................................................................
Navn og adresse ....................................................
..............................................................................
Indleveres i Gråsten Avis' postkasse ved SuperBrugsen i
Ulsnæs Centret senest fredag kl. 18
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Lidt ud over det sædvanlige

Åben alle dage
frem
til
Jul
Vi ønsker alle vore kunder en glædelig jul

Gråsten

Hilsen Personalet
Creme
Fraise

Fransk
landbrie

Hvidtøl fra
Fuglsang

0,5
liter

1
kg

6
stk

7

95

40

10

00

Paneret ﬁskeﬁlet
frost

Herregårds
rødkål

Sød
mælk

600
gr.

950
gr.

1 liter

20

9

00

4

95

00

+ pant

95

KUN Søndag den 21. december

KUN Mandag den 22. december

Kærgården
smør

Coop
piskeﬂøde

Max. 5 pakker
pr. kunde

Max. 3 x 0,5 liter
pr. kunde

pr. pak.

0,5 liter

6

6

95

95

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

SuperBrugsen Gråsten

.

tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk
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1. årgang

Lidt ud over det sædvanlige

Vi holder åbent
alle dage frem til Jul

Gråsten

Fredag den 19. dec. 9.00-19.00
Lørdag den 20. dec. 8.30-17.00
Søndag den 21. dec. 10.00-17.00 Chiquita
Mandag den 22. dec. 9.00-19.00 Bananer
Tirsdag den 23. dec. 9.00-19.00
Onsdag den 24. dec.
Lukket
Vi ønsker alle vore kunder
en glædelig jul

10 stk

Klementiner

2 bakker

Hilsen Personalet

20

Ovnklar svinekam

Glyngøre sild

uden
ben

400/
500 gr

pr.
1/2 kg

18

35

00

Kirsebærsauce fra
Den Gamle Fabrik
675 gr

ﬂere
varianter

95

24

00

1 stk

18

95

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

Max, 6 stk.
pr. kunde

11

95

8-12 %

19

15

95

00

Dog ikke
bananer

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

SuperBrugsen Gråsten

.

tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk

