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Niels Ole  
samler
Niels Ole Nielsen samler 
receptkuverter. Hans samling 
rummer over 5000.

Konfirmander  
i knibe
Mange konfirmander frygter, 
at kjolen ikke passer efter 
udskudte konfirmationer.

Ugeavisen  
anbefaler
I denne uge giver vi  
fem gode råd til, hvordan 
du kan aktivere dit barn.

Side 4 Side 8 Side 10 

Side 2

Tønders butikker stiller 
skarpt på sig selv

Foto: Hans Chr. Gabelgaard

En del af - Danmarks stærkeste el- og energiinstallatører

Omsæt luft til varme og spar penge imens

Lad Abild El hjælpe dig med:

✓ Rådgivning om valg af varmepumpe

✓ Autoriseret installation og montage

✓ Serviceaftaler til varmepumper

Varmepumper er yderst miljøvenlige.

En varmepumpe udnytter energien
fra luften og omsætter det til varme
og varmt vand.

Besøg Abild El i Tønder og få et
godt tilbud på en varmepumpe inkl.
opsætning og installation.

®

Tlf.: 7472 3355
Ribelandevej 54, 6270 Tønder
mail@abild-el.dk · www.abild-el.dk

74 78 90 90
Ribelandevej 57B
www.toenderbilsyn.dk

skal din bil
til syn?

- sÅ ring til per

Ramsherred 18 A . 6630 Rødding . abcargo-flytteforretning.dk

VI UDFØRER ALLE
FORMER FOR

FLYTTEOPGAVER

Flytning

for private

og erhverv

Flytning

for private

og erhverv

e
66

FFøllg os
på facebook
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"  
 Det handler om at få så 
meget råmateriale som 
muligt, og så klippes 
det hele ned til nogle få 
minutter.
Mads LangeLund Larsen, sanger, 
skuespiLLer og video-Mager, 
Århus

På mærkerne
uwe iwersen 
uiw@jv.dk

TØnDer: Butiksdørene går 
op, varer rulles ud, solen står 
højt på himlen, tøjhandle-
ren storsmiler og en vorden-
de brud viser sin bryllupskjo-
le frem.

Der oser af liv og travle ti-
mer i de optagelser, som 
skuespiller, sanger og medie-
producent Mads Langelund 
Larsen indfangede i Tønders 
gågade onsdag formiddag i 
sidste uge.

Efter for de flestes vedkom-
mende at have været lukket 
mere eller mindre helt ned, 
er Tønders butikker og gå-
gaden atter vågnet, og med 
en lidt utraditionel charme-
offensiv skal budskabet nu 
sendes ud til nær og fjern.

- Flere butikker har hver for 
sig lavet deres egne små præ-
sentationer og modeshows, 
der så er lagt ud på de socia-
le medier. Idéen her er, at vi 
laver en slags modeshow fra 
hele gågaden og byen. Det er 
der ingen andre, der har gjort 
indtil nu, forklarer Peter Sø-
rensen fra Tønder Handels-
standsforening.

120 sekunder
Optagelsen til videopræsen-
tationen klarede Mads Lan-
gelund Larsen i løbet af ons-

dagen. Nogle butikker blev 
præsenteret udendørs, an-
dre indendørs. Omkring 25 
foreninger vil på den måde 
blive præsenteret, og samlet 
set skal det sende signalet: 
Hallo derude, Tønders bu-
tikker er åbne.

- Det handler om at få så 
meget råmateriale som mu-
ligt, og så klippes det he-
le ned til nogle få minutter, 
forklarer Mads Langelund 
Larsen, der ved siden af sin 
kunstneriske karriere også 
står i spidsen for produkti-
onsselskabet Twenty Three 
Media.

Det hele munder ud i 120 
sekunder med stemning fra 
byen og 25 udvalgte forret-
ninger lige fra den lokale 
pølsemand til brudebutik-
ken for enden af gågaden, 
som præsenteres på de socia-
le medier, hvor Tønder Han-

delsstand er synlig. Det gæl-
der blandt andet Instagram, 
Facebook og YouTube.

Oplagt valg
Mads Langelund Larsen er 
Tønder-dreng, men bor i 
dag i Århus. Han har tidli-
gere blandt andet lavet pro-
fil-præsentationer for både 
Tønder Kommune, TM Tøn-
der Håndbold og det lokale 
VW-bilhus.

- Jeg glæder mig altid at 
komme hjem, siger han, 
mens han gør klar til næste 
optagelse.

At det netop skulle være 
Mads Langelund Larsen, der 
skulle stå for Tønder gågade-
indslag var ifølge Peter Sø-
rensen et helt oplagt valg.

- Jeg har set, hvad han har 
lavet før. Det er rigtig godt, si-
ger han.

mads er glad
Pengene til produktionen 
henter Tønder Handels-
standsforening fra sin egen 
markedsføringskonto. Ef-
ter af flere af sommerens 
store events, herunder ikke 
mindst Tønder Festival, er 
blevet aflyst, er der lidt penge 
der. Også Tønder Erhvervs-
råd bidrager.

En af dem, der optræder i 
optagelserne, er ekspedient 
Ib Schrøder for Tøjeksperten. 
I dagens anledning har han 
iført sig solbriller og shorts. 
At slå til lyd for, at Tønders 
gågade så småt ligner sig selv 
igen, er for ham helt oplagt.

- Det er et fint initiativ. Der 
skal jo ske noget, siger han, 
mens Mads Langelund Lar-
sen be'r ham først om at op-
træde med solbriller, og si-
den gentager optagelsen 
uden briller.

Ib Schrøders korte bukser 
passer fint til solskinsvejret, 
og de skal samtidig sende et 
signal.

- Vi går sommeren i mø-
de, og vores butik bugner af 
sommertøj, siger han, mens 
Mads Langelund Larsen tak-
ker for indsatsen foran ka-
meraet.

- Mads er glad, lyder det fra 
producenten, der løfter tom-
melfingeren og iler videre til 
næste butik.

Tønders handlende på  
utraditionel charmeoffensiv
Med en videofortælling på de sociale medier åbner Tønders butikkers 
for alvor dørene igen. pengene til fremstødet tages blandt andet fra 
markedsføringskontoen til de store sommerevents, der er blevet aflyst.

optagelserne til Tønderhandlens charmeoffensiv foregik både indeni og foran forretninger. her kigger Mads Langelund Larsen (t.v.) indenfor hos 
Tøjeksperten og ib schrøder. Foto: hans Chr. gabelgaard
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Når du handler i Punkt1 og expert,får du altid rådgivning og service fra uddannet
personale - uanset om du skal have et godt råd omde nyeste hvidevarer,vide alt
om surround sound til stuen,vil blive klogere på fordelagtige finansieringsmulig-
heder eller har brug for hjælp til levering ogmontering/tilslutning.

VI HAR ALT DET, DU

IKKE KAN UNDVÆRE
KØB NU –

BETAL F
ØRSTE

GANG TIL OKTOBER

I RENTER
&

OPRETTE
LSE0%

35 KR.
I KREDI

TGEBYR
PR. MÅ

NED

Eks.: Samlet kreditbeløb 10.000 kr. Månedlig ydelse 0 kr. i 4 mdr., derefter 1.049 kr. i

10 mdr. Samlede kreditomkostninger 490 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 10.490 kr.

Fast debitorrente 0% i 14 mdr.ÅOP 6,2% (forudsat automatisk kortbetaling). 14 dages

fortrydelsesret på kreditaftalen. Finansieringen ydes i samarbejde med Express Bank.

ALTID PRISMATCH

OG 20% RABAT
PÅ KØB NR

. 2 I PU
NKT1

I EXPER
T GI’R V

I 20% RABAT
PÅ 1 STK.

ANBEFA
LET TILB

EHØR
*

*Prismatch gælder på aktuel pris for varer, som er på lager hos konkurrerende danske firmaer og som findes i Punkt1’s onlinesortiment og experts online elektroniksortiment (ikke serviceydelser, køtilbud,
varer i begrænset antal, demo-, rest- og udstillingsvarer o.l.). Gælder kun privatkøb i fysisk butik. 20% rabat på køb nr. 2 i Punkt1 fratrækkes varen med laveste pris og gælder kun på hårde hvidevarer.
I expert gives 20% rabat på 1 stk. anbefalet tilbehør. Gælder kun ved privatkøb af to varer på samme tidspunkt i fysisk butik. V
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ASUS 15,6”LAPTOP
R543UADM3038T • Intel i3 pro-
cessor • 4 GB RAM & 256 GB
SSD • Wifi & Bluetooth

2499
HURTIG PC!

WHIRLPOOL VASKEMASKINE
FWF81683WEU • Energiklasse A+++ •
1600 o/min • 8 kg skånetromle •
6sense teknologi • Hurtig 30 min. vask •
FreshCare+ funktion • Førpris 4999

2399
SPAR 2600

POINT PRO KAFFEMASKINE
POCM80G • Kapacitet: 1,25 L •
Anti-drypfunktion • Justerbar
mængde • Holdevarm funktion •
Integreret kværn • Førpris 1779

799
SPAR 980

5999
TRÅDLØS OPLADNING

APPLE IPHONE 11 64GB
6,1” Retina HD LCD-skærm • Bagkamera:
2 x 12 MP • Utrolige 4K-film (60 fps),
slowmotionfilm, portrætfotos • Sort, Grøn,
Violet, Rød, Hvid eller Gul • Pr. Stk.

ELECTROLUX
STØVSUGER
EPF65BR • Aktionsradius på 12m •
Effekt 700W • Teleskoprør så du
kan tilpasse arbejdshøjden

777
PRIS EFTER

KAMPAGNE 1639

JBL BLUETOOTH
HØJTALER
JBLFLIPESSENT • Bluetooth 4.1 •
Vandtæt (IPX7) • Batterileve-
tid:10 timer

0
WEEKENDKUP!

KUN FREDAG & LØRDAG

STÆRK OG ROBUST

444

Kongevej 16 - 6270 Tønder - 74721366

Se mere på www.tondergolfklub.dk under nye medlemmer – du kan også ringe på 74734313

Gratis prøvemedlemskab i hele 2020
• Gratis undervisning
• Gratis træningsfaciliteter
• Gratis golf ”kørekort”
• Gratis lån af udstyr
• Startgebyr kun kr. 350

Undervisning/begyndertræning mandag – tirsdag – onsdag
i tidsrummet fra 10:00 – 19:00.

Første 4-mandshold starter 4. maj – ved interesse send en
mail til k.hansen45@hotmail.com og han kontakter dig/jer

hurtigst muligt.

I HELE 2020

SPIL GRATIS

GOLF
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KURIØS
Cecilie Anne Spottog Petersen
ceasp@jv.dk

TØNDER: Udadtil ligner Niels Ole Nielsen en 
helt almindelig mand. Det er han måske og-
så. Men han samler på noget, som de færre-
ste gør. Måske endda noget, de færreste ved, 
eksisterer.

Niels Ole Nielsen, der i dag bor i Tønder 
men oprindeligt er fra Aalborg, har nemlig 
over 5000 receptkuverter med billeder på. 
Og hvis du ikke lige ved, hvad en receptku-
vert er, så forklarer den 63-årige mand det 
meget godt selv:

- For ikke at ødelægge recepten, som man 
fi k hos apoteket, så kom apotekeren recep-
ten i en lille kuvert, så papiret ikke tog ska-
de, når du puttede det i pungen.

På kuverterne er der billeder, som for 
Niels Ole Nielsen er blevet til samlingsob-
jekter. Han har kuverter med alt fra histo-
riske fotografi er af Tønders gamle apotek 
nummer 1 i Østergade til malerbilleder af 
dyr.

Kigger man på bagsiden af kuverterne, af-
slører nogle af dem, hvad recepten har in-
deholdt. Kosmetiske præparater og medi-
cinske sæber er der for eksempel en kunde, 
der tilbage i 1956 har hentet på apoteket.

En samler
Det med at samle på ting, har Niels Ole 
Nielsen ikke fra fremmede. Hans far var selv 
en stor samler af blandt andet tændstik-
æsker, men det er fra Niels Oles mor, han 
har interessen for receptkuverterne.

Det var tilbage i 1990'erne, at de to be-
gyndte at samle sammen, husker han. På en 
ferie til København klappede mor og søn 
alle apotekterne af én eft er én, som Niels 
Ole udtrykker det.

- Vi kiggede i telefonbogen og tog så 
rundt til de forskellige apotekter og spurgte 
eft er deres receptkuverter, fortæller han.

Det er sådan en stor del af samlingen er 
kommet i hus: ved rent fysisk at tage rundt 
til apotekerne i landet. En kostelig aff ære 

må Niels Ole indrømme - og ikke mindst et 
stort arbejde.

Som årene gik, og teknologen tog over, 
begyndte receptkuverterne at udgå. Derfor 
er det i dag kun få apoteker, der benytter 
sig af dem, og muligheden for at samle bil-
ledkuverterne er indskrænket. Men heldig-
vis er Niels Ole Nielsen langt fra den eneste, 
der samler kuverterne. Så der er rig mulig-
hed for at bytte sig frem til dem, han ikke 
har, hos de forskellige samlerkredse rundt 
om i landet. Og så er der selvfølgelig også 
det årlige landsmøde, hvor indehavere af de 
mange receptkuverter mødes.

Trykfejl
Nogle vil måske spørge sig selv om, hvorfor 
man begynder at samle på gamle receptku-
verter. Til det spørgsmål har Niels Ole Niel-
sen et klart svar.

- Se dem her, siger han og lægger to ku-
verter med et billede af en gamle krukke 

frem på bordet.
Ved første øjekast ser billedet på de to ku-

verter identiske ud. Men det er de ikke.
- Kan du se forskellen? spørger kuvert-

samleren.
Eft er en kort tænkepause uden noget svar 

fortsætter han:
- Der er en trykfejl på den ene.
Og rigtig nok, det er der. På den ene ku-

vert står der nemlig, at det gamle apotek i 
Tønder i året 1968 rykkede ned i Østergade. 
Men her er man ved en fejl kommet til at 
bytte om på nogle tal. Det rigtige årstal for 
fl ytningen er nemlig en del hundrede år før 
- nemlig i 1698, hvilket der står på den an-
den kuvert.

- Sådan en trykfejl er jo interessant for 
samlere, smiler han.

System
5000 receptkuverter kan være svære at hol-
de styr på. Derfor har Niels Ole Nielsen an-

skaff et sig et gammelt skuff edarium, hvor 
skuff erne er smalle nok til, at receptkuver-
terne lige præcis kan være der. Faktisk pas-
ser de så godt ned i de mange små skuff er, 
at man skulle tro, at de er lavet specielt til 
kuverterne.

Og der er system i skuff erne:
- Her er kuverterne fra apotekterne på 

Fyn, fortæller Niels Ole Nielsen, og placerer 
pegefi ngerne på skuff en øverst oppe, hvor 
der med store bogstaver står "FYN" og kører 
fi ngeren ned den ad rækken. Det samme 
gør han med rækken med apotekter fra Jyl-
land, Sjælland og København.

Det er ikke det eneste system, Niels Ole 
Nielsen har for at holde styr på de mange 
samlingsobjekter.

I en mappe med julekuverterne note-
rer han detaljeret, hvilke kuverter han har 
fra de forskellige apoteker, og hvilke han 
mangler. Dem han har bliver noteret med 
et stort J ud for de kuverter med en jule-
mand på eller et stort N ud for dem med 
nisser. De julekuverter, han mangler, bliver 
noteret med henholdsvis et lille j og n. Og 
han har lige været alle julekuverterne igen-
nem, så dem er der nu tjek på. Som han fl e-
re gange siger, skal han vide, hvad det er for 
nogle, han mangler, og derfor skal gå eft er.

Tønders er fl otte
På grund af problemer med bentøjet tager 
Niels Ole Nielsen ikke længere rundt til de 
forskellige apoteker, men får nye ved enten 
af bytte med andre i Tønder og omegn eller 
bestille dem fra andre samlere.

Et oplagt spørgsmål til manden med over 
5000 receptkuverter er, hvilken der er hans 
yndlings-kuvert. Dertil har Niels Ole Niel-
sen ikke noget svar. Det er svært at vælge, 
som han siger. Men han er glad for dem fra 
Tønder, som han synes er ekstra fi ne.

Skuff en med de mange kuverter bliver 
igen lukket. Hvornår der kommer en ny 
derned, ved Niels Ole Nielsen endnu ikke. 
Men hvilken det bliver, glæder han sig selv 
til at fi nde ud af.

Skuff edarium gemmer på 
glemte kuverter fra fortiden

Niels Ole Nielsen har skuff erne fuldt af noget, som de færreste har - eller ved har eksisteret. Over 5000 
receptkuverter udgør en unik samling, der fortæller et lille kapital dansk apotekshistorie.

Niels Ole Nielsen har i mange år 
samlet på receptkuverter. Små 
kuverter som apotekeren, inden 
computerens indtog, puttede 
recepter i, så de små papirlapper 
ikke skulle blive væk eller 
krøllede, når de kom i pungen 
eller lommen. Foto: Cecilie 
Spottog Petersen 

Når man har over 5000 receptkuverter, er det vigtigt at have et system, så der er styr på dem. Det har Niels 
Ole Nielsen i form af et skuff edarium, hvor kuverterne er inddelt eft er, hvor i landet det er fra. Foto: Cecilie 
Spottog Petersen 
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Brødlagkage
Fra BrødCooperativet.

Tilbudene gælder til lørdag den 2.05.2020. Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Åbningstider: Mandag - fredag  8 19 · Lørdag - søndag 8 18

HUSK DU KAN INDLEVERE PAKKER HOS OS
– både erhverv og privat! 
GLS sørger for hurtig levering.

55,
Pr. kuvertDAGENS RET UGE 18

Tirsdag:  Forloren hare
Onsdag: Stegt flæsk
Torsdag: Glaseret skinke
Fredag: Kalvesteg

DAGENS RET 
UGE 19
Mandag: Fiskefilet

TØNDER

1 flaske

49,

Santagata 
extra jomfru 
olivenolie
 1000 ml. 

Ved køb af mere end 
6 flasker pr. kunde 

pr. dag er prisen 
89,95 kr. pr. flaske.

Jordbær
Udenlandske. Klasse I. 
Bakke med 400 g.

Pr. stk.

15, Pr. stk.

60,

Cheasy skyr
Flere varianter.
1 kg. 

Pr. stk.

15,

Klovborg eller 
Cheasy skiveost
Flere varianter. 200 240 g. 
Begrænset parti.

Pr. stk.

15,

K-salat kartoffelsalat
 800 g. 

800 g

Pr. stk.

15,

Coop pizza italiano
Flere varianter. Dybfrost. 300 370 g. 

Pr. stk.

15,

1 stk.

85,

Fersk lakseside
 600 g.
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Tønder holder å
hverdage k
lørdage k
(enkelte butikker undtaget…)

Støt
restauranter

og cafer

og køb Take

Away…

STØT LOKALT… - D

VI HAR BRUG FOR D
– hvis du vil

Medlemmer i Tønder Handelsstandsforening
• Det Gamle Apotek = Pt. lukket
• Abild El-forretning
• Radio Globus
• Klostercafeen = Pt. lukket
• Jefsen Bog & Ide
• Øjemål Tønder
• Glaskunsten
• Festshoppen
• P. N. Farver
• Cafe Victoria = Takeaway - 17-20
• GF Forsikring Tønder
• Dansk Revision Tønder
• Hotel Tønderhus
• Sort Safari

• TSF Fodbold
• HOTSkilte&Reklamer=9-16/fredag9-15
• Pernille’s Blomster
• Tønder Sko
• KidzbyC
• Brinksgård
• Hoofers
• Rema 1000 Tønder
• H & M Tønder = 11-17.30/10-14
• Like Anna Tønder = 10-16/10-13
• Jejsing Trælasthandel
• Klosterbageriet Tønder
• Betty Barclay Tønder
• Askepot & Valentino

• El Centrum
• By Hoff
• Mr. Hoff
• Advodan Tønder/Toftlund
• Garn by Jacobsen = 11-17/10-14
• Skousen Tønder
• Dansk Outlet Tønder
• Tops Tønder
• Hostrups Hotel
• Expert & Punkt 1 Tønder
= 9.30-17.30/9.30-14

• Der Nordschleswiger
• Børge Nørgård Tønder
• Kreditbanken

HUSK PÅ
NETTET KAN DU:
• Ikke få et smil
• Ikke se og føle varen
• Ikke få en personlig vejledning
• Ikke prøve varen og se om de passer dig
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r åbent
e kl. 10.00 -17.30

e kl. 10.00 -14.00

Vi holder os
naturligvis til

Sundhedsstyrelsens krav
omkring afspritning,

hold afstand
i butikkerne og

vær ikke sammen
i større flokke…

- DET BETALER SIG…

R DIG I DAG
have ”os” i morgen…
• Bygma
• Tønder Løve Apotek
• Kvickly
• VW Carl Knudsen
• Vestbiler
• EUC Syd
• Advokatfirmaet Karen Marie &
Anders C. Hansen

• W. Kragh
• Imerco Tønder
• Tønder Festival Fond
• Tønder Festivalens Venner
• Super Dæk Service
• Tønder Special Optik Vision

• Hår Design
• Fri BikeShop
• Nyt Ur – Hyldtoft Hansen
• Sport24
• Matas
• Vor Bager – Guldbageren
• Det Blå Gymnasium
• Tønder Shopping Center
• Fakta
• Kino Bar = Pt. lukket
• Zilo
• Rømø Tønder Turistforening
• KongChristian X
• Torvets Pølser Tønder

• Tønder Sparekasse
• MC Donalds
• Hobby Sy & Strik
• Vero Moda
• Sydbank
• Revisionscentret Tønder/Skærbæk
• Ugeavisen Tønder/Digeposten/
JydskeVestkysten Tønder

• Tøjeksperten
• Carl Andresen Tønder
• Danske Bank
• Hans Iversen & Søn
• Møbelhuset 2
• Indbo Center

www.tonderhandel.dk

HVILKEN
GÅGADE

FORETRÆKKER

DU I

FREMTIDEN?
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Stramt
Betina Skjønnemand 
beskj@jfmedier.dk

tønder: Foråret banker på, 
bøgen springer ud, og so-
len får mere og mere magt. 
Til det billede hører sig og-
så stakkevis af glade konfir-
mander i deres fine konfir-
mand-tøj og -kjoler.

Bare ikke dette forår. For 
coronaen har også på kon-
firmationsområdet haft 
stor indflydelse på, hvad der 
kommer til at ske. Alle lan-
dets konfirmationer er såle-
des blevet udskudt til efter-
året, og det bringer en ræk-
ke udfordringer med sig for 
konfirmander og deres for-
ældre.

Blandt andet er konfirma-
tionstøjet, og særligt for pi-
gernes vedkommende, ble-
vet en af de udfordringer, 
der skal findes løsninger på. 
For unge i 12 til 14-års alderen 
vokser, og for nogle af konfir-
mandernes vedkommende, 
er konfirmandkjolen købt og 
betalt allerede sidste efterår.

Derfor har butikken Aske-

pot og Valentino i Tønder 
også mange henvendelser 
fra kunder i øjeblikket, der 
er bekymrede for, om den 
bestilte kjole vil passe kon-
firmanden, når konfirmatio-
nen endelig kan gennemfø-
res i efteråret.

Begrænset hjælp
Askepot og Valentino sælger 
i omegnen af 650 konfirma-
tionskjoler hvert år, og man-
ge af de kunder er nu i knibe.

- Nogle har bestilt kjolen 
allerede i oktober, novem-
ber og december sidste år. 
Her bliver kjolen enten taget 
med hjem, eller bliver bestilt 
i størrelse, og så betaler kun-
derne for kjolen, forklarer in-
dehaver af Askepot og Valen-
tino, Jonna Gehrt.

Mange kunder har allere-
de henvendt sig, men det er 
svært at imødekomme kun-
dernes udfordring.

- Vi har enkelte kjoler på 
lager, men hvis konfirman-
den ikke kan passe kjolen til 
efteråret, så er der nok ikke 
andre muligheder end at kø-
be en ny kjole. Vi har tilbudt 

kunderne, at de kan købe 
en ny kjole til indkøbspris, 
men vi kan ikke tage de køb-
te kjoler retur, forklarer Jon-
na Gehrt.

Forklaringen på, at butik-
ken ikke kan tage kjolerne 
retur, er, at Askepot og Va-
lentino så ville brænde inde 

med en masse kjoler.
- Der er jo allerede en ny 

kollektion på vej, som vi al-
lerede har indkøbt, konsta-
terer Jonna Gehrt.

Udskudte bryllupper
Jonna Gehrt forudser, at pro-
blemer med kjoler, der ik-

ke længere passer, ikke kun 
kommer til at gælde for de 
kommende konfirmander.

- Vi har også en lang ræk-
ke bryllupper, der er ud-
skudt. Enten til august, sep-
tember eller længere frem i 
tiden. Men her er den ned-
slående melding den samme 

til de kommende brude. Vi 
kan desværre ikke tage kjo-
lerne retur.

Nu vokser kommende 
brude nok ikke ud af kjoler-
ne i samme grad som unge 
konfirmander, der er i vokse-
alderen. Men der bliver alli-
gevel udfordringer, forudser 
Jonna Gehrt.

- Vi syr og tilpasser typisk 
brudekjolerne. Og vi har al-
lerede booket godt op med 
bryllupper i august og sep-
tember. Hvis så alle forårs- 
og sommerbryllupper bliver 
skubbet til sensommeren, så 
får vi nok problemer med at 
følge med på systuen, siger 
Jonna Gehrt.

Op mod 650 konfirmationskjoler  
risikerer at være for små
En del af askepot og Valentinos kunder risikerer at stå med kjoler, der er for små, efter at alle 
konfirmationer er blevet udskudt til efteråret på grund af faren for coronasmitte.

Jonna Gehrt er indehaver af 
Askepot og Valentino. Hun har haft 
flere kommende konfirmander, 
der har købt tøj i butikken, som 
nu risikerer at blive for småt, 
fordi konfirmationerne er rykket 
på grund af coronakrisen.  Foto: 
Hans Chr. Gabelgaard

KonfirmationSKjole
Cecilie Anne Spottog Petersen  
ceasp@jv.dk 
og Betina Skjønnemand  
beskj@jfmedier.dk

tønder: Lærke Vestergaard 
forsvinder ind bag ved det 
sorte forhæng. Omme bag-
ved det kan hun i ro prøve 
sin nye konfirmationskjole.

Det er allerede et halvt år 
siden, at Lærke Vestergaard 
og hendes mor, Marlene Ve-
stergaard, besøgte Askepot 
og Valentino i Tønder for at 
finde den helt perfekte kjole.

Mor og datter og turen til 
Tønder fra Vamdrup, og i 
Tønder prøvede Lærke et ud-
valg af kjoler.

- Vi var hernede i efterårs-
ferien, hvor Lærke finder den 
kjole, hun kunne tænke sig. 
Derfor valgte vi at købe kjo-
len med det samme, men vi 
bestilte dog kjolen et num-
mer større, fordi den allere-
de sad godt til, og der stadig 
var et halvt år til konfirmati-
onen, forklarer Marlene Ve-
stergaard.

Og det skal måske vise sig 
at være en rigtig god beslut-
ning. For Lærke Vestergaards 
konfirmation er nu rykket fra 
den 9. maj til den 22. august. 
Derfor kan den unge kvinde 
nå at vokse endnu et kjole-

nummer inden den store 
dag.

Passer perfekt
Lørdag morgen, hvor mor 
og datter igen taget turen fra 
Vamdrup for at hente kjolen 
og lige prøve den en ekstra 
gang, passer den perfekt.

- Den passer fuldstændig, 
siger indehaveren af Aske-
pot og Valentino, Jonna Geh-
rt, der har tilsluttet sig Lærke 
Vestergaard i omklædnings-
rummet.

Den melding får Marlene 
Vestergaard til at ånde lettet 
op uden på den anden side af 

forhænget.
- Det var godt, svarer hun.
Lærke Vestergaards kjole 

koster 1700 kroner, så det er 
ikke småpenge, det handler 
om, hvis kjolen alligevel skul-
le vise sig at være for lille den 
22. august.

- Heldigvis bestilte vi kjo-

len et nummer større. Det er 
selvfølgelig en træls situati-
on, men vi håber, det går, og 
kjolen også passer til august, 
siger Marlene Vestergaard.

Ud kommer Lærke Vester-
gaard i den hvide kjole med 
tylskørt, der går til lige over 
knæene og med syninger i 

taljen, der får kjolen til at 
passe den unge kvinde helt 
perfekt.

- Prøv at sæt dig i stolen, 
Lærke. Så kan vi se, hvordan 
den passer, når du sidder 
ned, siger Jonna Gehrt, mens 
Lærke Vestergaard sætter sig 
til rette.

- Den passer jo perfekt. 
Der er faktisk lidt plads til, 
at du kan vokse lidt i den, si-
ger hun.

Lidt efter forsvinder Lærke 
Vestergaard igen om bag det 
sorte forhæng. Kjolen passer. 
Nu er der bare at håbe, at den 
Lærke Vestergaard ikke når 
at vokse for meget, inden 
kjolen igen skal på til konfir-
mationen. Der er næsten fire 
måneder til.

Lærkes konfirmationskjole risikerer at blive for lille
lærke Vestergaard har allerede købt og betalt sin konfirmationskjole. Nu er den store 
dag rykket næsten tre måneder, så kjolen risikerer at blive for lille.

"  
- Heldigvis bestilte vi kjolen 
et nummer større. Det er 
selvfølgelig en træls situa-
tion, men vi håber, det går, 
og kjolen også passer til 
august.
MArlene VeSterGAArd, 
 Mor til lærke VeSterGAArd

lærke 
Vestergaard 
købte allerede 
sin kjole hos 
Askepot og 
Valentino for et 
halvt år siden. 
lørdag morgen 
skulle den hentes 
i butikken. 
derfor skulle 
den lige prøves 
en ekstra gang. 
og den sad, som 
den skulle. nu 
håber den unge 
kvinde blot, at 
hun ikke vokser 
for meget inden 
sin store dag 
den 22. august. 
Foto: Hans Chr. 
Gabelgaard
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Skærbæk SparekasseSparekassen Bredebro Tønder Sparekasse Sparekassen Toftlund

www.sparbredebro.dk

Dit lokale pengeinstitut i Tønder Kommune

Vores frihed
– din mulighed!

tøt lokalt
– det gør vi!
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UGEAVISEN ANBEFALER

Tag dragen med 
på stranden
Der er fortsat god plads på 
strandene på Rømø, og her 
er der mulighed for at kom-
binere dejlig natur, frisk luft  
og bevægelse.

Tag ungerne i hånden og 
tag dragen med på stran-
den. Har du ingen drage, 
så kan man heldigvis rime-
lig simpelt selv bygge en. 
Se hvordan på hjemmesi-
den https://www.skoven-i-
skolen.dk/content/byg-en-
drage

Fange frøer
Lige nu er der masser af frø-
er i den danske natur, og 
børnene kan få mange ti-
mer til at gå med at fange 
frøer med fi skenet, samle 
dem i en spand og slippe 
dem alle fri igen i et stort 
frø-kapløb, for hvilken én 
kommer først tilbage i van-
det? Undervejs kan man 
lære børnene om frøer, for 
hvorfor ligger de f.eks. på 
ryggen af hinanden, hvad 
spiser de, hvor gamle kan de 
blive og hvorfor graver de 
sig ned i et hul? Her er der 
noget at lære om den dan-
ske natur for både børn og 
voksne.

Find et vandhul i nærhe-
den af en skov.

Lave mad sammen
At gå sammen i køkkenet er 
en rigtig god aktivitet, men 
i dagligdagen er det ikke så 
tit, vi har tid og overskud til, 
at børnene skal med, da det 
oft e tager længere tid. Nu 
har vi tiden, og børnene el-
sker at være med. Her kan 
de lære matematik, når de 
skal veje ingredienserne i 
forhold til en opskrift , men 
de lærer også en masse om 
råvarer, kan smage på dem 
og bruge dem sammen i en 
ret. Dermed lærer de, at en 
kage eller aft ensmaden ik-
ke er noget, der kommer på 
bordet af sig selv. Det giver 
også en vis stolthed at have 
lavet aft ensmaden eller ka-
gen til kaff en, og det vrim-
ler med gode og nemme 
opskrift er, hvor der også er 
videoklip med, så børne-
ne kan se, hvordan de skal 
gøre.

Tjek GoCook's Facebook-
side eller hjemmeside eller 
Mambenos Facebookside.

Dyste i quizzer
I stedet for altid at sætte en 
fi lm, når der skal hygges i 
sofaen, kan man også ka-
ste sig ud i en god gammel-
dags quiz. Dem fi ndes der 
rigtig mange digitale af, og 
på Kahoot kan man dyste 
mod hinanden fra hver sin 
smartphone. Det giver rig-
tig mange sjove timer, hvor 
både børn og voksne læ-
rer, mens de quizzer. Oft e 
kan man fi nde en kort fi lm 
på You Tube som optakt til 
quizzen, så børnene får no-
get viden inden quizzen. 

Med børnene kan der dy-
stes i quizzer om alle mulige 
ting - fra dyr, musik og mad 
til quizzer om højtider, geo-
grafi  og religioner.

Find Kahoot i din appsto-

re og søg på f.eks. børn.

Lave sjov over Facetime 
med bedsteforældrene
Facetime er en kanon god 
opfi ndelse i denne tid, hvor 

vi skal holde afstand til hin-
anden og ikke er sammen 
med bedsteforældrene, som 
vi plejer at være. Men man 
kan bruge Facetime til an-
det end kun at tale med hin-

anden. Man kan lave en sjov 
skattejagt, hvor bedsteforæl-
drene har lavet poster i de-
res lejlighed eller hus, og så 
skal børnene fi nde posterne 
via Facetime og måske få en 

skat, som forældrene kan 
hente uden for bedsteforæl-
drenes dør.

Sjove aktiviteter for familier i coronatid

At fl yve med drage er sjovt for alle aldre. Og på de brede strande på Rømø er der rigtig god plads til både mennesker og drager.
Arkivfoto: Timo Battefeld

At gå i køkkenet sammen eller lade børnene lave mad eller bage en 
kage med én af de mange opskrift er med video er en god aktivitet. 
Her har min datter bagt citronmåne sammen med GoCook. Foto: Mette 
Christine Schulz

Børnene kan få mange timer at gå med at spejde eft er frøer og fange 
dem. Det er også meget lærerigt, da både børn og voksne lærer meget 
om frøer og natur undervejs. Foto: Mette Christine Schulz

Der fi ndes quizzer om næsten alt 
på Kahoot, og her er der mulighed 
for at lære samtidig med, at man 
hygger sig sammen. 

I påsken lavede mormor 
påskeægsjagt over Facetime for 
mine børn. Det var et hit, som 
man godt kan dyrke mere i disse 
tider, hvor mange bedsteforældre 
og børnebørn ikke ser hinanden. 
Foto: Mette Christine Schulz
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SEN MØBLER
STERVEJ 145
0 AABENRAA
F. 69 15 62 00

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG 10.00
LØRDAG 10.00
SØNDAG 11.00

3300 m2 fyldt med lækre møbler, lamper, boligtilbehør, delikatesser og en kæmpe sengeafdeling. Kig ind til en kop kaffe.

Se vores store udvalg på jacobsenmobler.dk

JACOBS
LØGUMKLOS

6200
TLF

- 17.30
- 16.00
- 16.00

’
T

9 9 . -

Se vores store

FD B ’ S AMMEN
HAV EMØB E L SÆ

KUN KR . 14 . 9 9

SPAR
KR. 5.000.-

MUUBS TASI
LOUNGESÆT

Bord, sofa og 2 stole

Kr. 17.699,-

Mater Ocean
Spar 25%
påhele serien

Charlot 3-pers. sofa
Før kr. 8.495.-

Nu 7.198,-

Charlot stol
Før kr. 3.145.-

Nu 2.678,-

SPAR 20%
HAY PALISSADE

Skagen Teak
Bord, bænk og 2 stole

Nu kr. 16.295,-

Spar kr. 5.185.-
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Maria Boje Nissen er en ung kunster fra Møgeltønder. PR-foto: Jeppe 
Jessen Jürgensen

Kultur
Expressbureauet 
express7@jfmedier.dk

tønder: Også hen over for-
sommeren vil der være 
kunstudstillinger på Tøn-
der Sygehus. Stedets kunst-
udvalg holder i perioden 2. 
maj-28. juni en udstilling i 
sygehusets forbindelsesgang 
med blandt andet akvareller 
udført af Maria Boje Nissen, 
Møgeltønder, og kunsthånd-

værker Anette Nissen, Øster 
Højst.

Maria er 20 år og har gået 
på Højer Design Efterskole, 
derefter Tønder Gymnasi-
um, og går lige nu på BGK-
Syd i Sønderborg, som for-
beredelse til optagelse på et 
af de danske kunstakademi-
er. Ved denne udstilling viser 
hun værker i akvarel og blæk.

Der holdes ingen fernise-
ring i forbindelse med denne 
udstilling.

Kommende 
udstillinger på 
Tønder Sygehus

Få dagens gode historier og tilbud ➔ ugeavisen-toender.dk

Lej eller køb din
brugt El-scooter

Stort udvalg af både alm.
og kabine el scooter

Ring i dag og kom ud og
køre i morgen.

Leje
pr. md. fra

700,-

www.fonixkomfort.dk
Ring og hør på
4020 4120

T
v.

Stor

-

Alt i porte
• Privat
• Industri
• Landbrug
• Gratis opmåling
og tilbud

MB Porte v/ Michael Beck
Ribelandevej 43, Tønder tlf. 42256806

Ribevej 49, Hviding, Ribe, info@mbporte.dk

Novoferm – en stærk
samarbejdspartner

Når det ikke længere er
”så yndigt at følges ad”.
HUSK – at søge rådgivning INDEN
der bliver taget beslutninger omkring
• Forældremyndighed/bopæl
• Samværsordning
• Bodeling
…ellers kan det være for sent.

Hos ADVODAN har vi specialister
der ved hvilke faldgruber du
skal undgå.

Vestergade 14
6270 Tønder
Telefon 74721010
toender@advodan.dk
www.advodan.dk

Søndergade58A
6520 Toftlund
Telefon 74831062
toftlund@advodan.dk
www.advodan.dk

• Tømrer
• Snedker
• Maler
• Murer
• Tagdækker

v/Christian Leonhardt . Tlf. 24 64 16 58 . 6270 Tønder . www.denfleksible.dk

Den Fleksible Håndværker ApS
Flere opgaver - én håndværker

Kvalitet, tillid, godt håndværk - Ingen opgave er for lille!
Din hjælp til reparation og

vedligeholdelse af hus m.m.

Har du brug for grønne fingre ?
Så ring til Preben Vesterholm på 40325148

Gartneropgaver:
Beskæring
Hækklipning
Beplantning
Salg af planter

Rensning af flisearealer

Tømreropgaver:
Carporte
Haveskure

Træterrasser
Havehegn

Reperationer m.m.
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RenoveRing
Martin Franciere 
maf@jv.dk

TØnDeR: Rygtet i Tønder gå på, 
at Hotel Tønderhus ikke gen-
åbner, når hele corona-situ-
ationen igen stabiliserer sig, 
og hverdagen vender tilbage.

- Det passer overhovedet 
ikke, konstaterer forpagter, 
direktør og køkkenchef, Mar-
cel Wendicke.

Han erkender godt nok, 
at stort set hele personalet 
er fyret. 10 mand blev hjem-
sendt lige så snart Mette Fre-
deriksen havde holdt sin nu 
berømte lukketale til natio-
nen den 11. marts - undtaget 
er to elever.

- Vi har søgt de hjælpepak-
ker, vi kan. Vi har ikke fået 
pengene endnu, siger Marcel 
Wendicke, og kalder hjælpe-
pakkerne for "fornuftige".

Han tilføjer, at da Hotel 
Tønderhus har mange uden-
landske gæster, står man klar 
til at genåbne i det sekund, 

gæsterne igen begynder at 
strømme ind over grænsen.

- Lige så snart grænsen åb-
ner, åbner vi igen, siger han.

For at underbygge sin på-
stand, viser Marcel Wendicke 

rundt på hotellet, hvor hånd-
værkerne lige nu har travlt 
med at renovere 33 badevæ-
relser og 21 værelser.

- Hvorfor skulle man gøre 
det, hvis man havde planer 

om at lukke, lyder det reto-
risk fra den 41-årige forpag-
ter, der de sidste syv år har 
ledet Hotel Tønderhus med 
hustruen Manja.

Lige nu er der renoveret 

syv værelser og yderligere 14 
venter på at få en overhaling. 
En del af renoveringen falder 
sammen med, at håndværke-
rene i samme uge, hvor lan-
det lukkede ned, gik i gang 
med at udbedre en vandska-
de, der har ramt den gamle 
værelsesfløj. Her bliver der 
renoveret syv værelser, der 
indrettes allergivenligt med 
egen udgang til haven.

- Det er der stor efter-
spørgsel på. Værelserne bli-
ver uden gulvtæpper og med 
specielle, allergivenlige gar-

diner, dyner og puder, for-
tæller Marcel Wendicke.

Tønder Festivalgæster
Det er udlejeren, der i sam-
råd med Marcel og Manja 
Wendicke har udarbejdet en 
vedligeholdelsesplan. Pla-
nen rækker flere år frem, der-
for ved Marcel Wendicke al-
lerede nu, at de sidste af væ-
relserne op til 33 renoveres i 
løbet af to år.

- Til den tid kan man så 
starte forfra med at renovere 
den "nye" fløj, der blev byg-
get i 2010, siger hoteldirektø-
ren, der med egne ord "hung-
rer" efter at få noget af lave. 
Midt i alt corona-fortvivlel-
sen er han glad for, at nogle 
Tønder Festivalgæster fast-
holder reservationen i slut-
ningen af august, selv om fe-
stivalen er aflyst i år:

- Det er jeg glad for. Det er 
godt nok kun fire par - men 
livet skal jo gå videre.

Hotel Tønderhus råder 
over 65 værelser.

Hotel Tønderhus trodser  
lukke-rygter og renoverer stort
rygtet går i Tønder: at Hotel Tønderhus ikke genåbner efter coronavirus. Men det har ikke 
noget på sig, siger forpagter Marcel Wendicke, der lige nu er ved at få renoveret hotellet i stor 
stil. 33 badeværelser og næsten lige så mange værelser får en kærlig hånd.

Direktør og forpagter af Hotel 
Tønderhus, Marcel Wendicke, 
afviser rygterne, der siger, 
at hotellet ikke genåbner 
efter coronakrisen. Hotellet 
er lige nu gennem en større 
værelsesrenovering, der omfatter 
33 badeværelser og 21 værelser. 
Syv værelser i kælderen indrettes 
allergivenligt, fortæller Marcel 
Wendicke. Foto: Martin Franciere

Vestergade 41 . 6270 Tønder . Tlf. 4280 1089

FØDSELSDAGSSALG
T O R S D A G , F R E D A G , L Ø R D A G O G S Ø N D A G

Saga Copenhagen
Maseliving

Ella Monster

0
PÅ ALT TØJ

LDER IKKE I FORVEJEN NED ATTE V RER

FLERE

STATIVER MED

50%

• TORSDAG OG FREDAG 10.00 - 17.30
• LØRD G 10.00 - 15.00 OG
SØNDAG 11. 0 - 15.00

Vejnavn XX · XXXX Bynavn · Tlf. XX XX XX XX · www.fribikeshop.dk 

Børnecykler fra Alm. cykler  fra

Elcykler fra

I ALT PR. MD. I ALT PR. MD. 

I ALT PR. MD. 

67,- 153,-

361,-

KIG FORBI BUTIKKEN OG SE ALLE VORES FRI BIKESMART CYKLER!

AL SERVICE 
INKLUDERET 2 FAST BELØB HVER

MÅNED I 36 MDR. 3 NY CYKEL HVERT 2. ÅR
Fri BikeSmart-cyklen købes retur, 
når du køber en ny over 36 mdr.1



14 Ugeavisen Tønder Tirsdag 28. april 2020

Det er igen muligt 
at blive borgerligt 
viet i Tønder 
Kommune.
Arkivfoto: Hans 
Chr. Gabelgaard

Bryllup
Expressbureauet 
express6@jfmedier.dk

Tønder: Coronapandemien 
har sat en effektiv stopper 
for mange ting - blandt an-
det har Tønder Kommune 
stoppet alle borgerlige viel-
ser på Rådhuset siden den 
12. marts. 

Men nu er der igen åbent 
for vielser i det gamle amts-
rådslokale på Jomfrustien.

- Jeg er rigtig glad for, at vi 
kan begynde at åbne op for 
nogle ting i Danmark og i 
Tønder Kommune. En viel-
se er altid en glad og livsbe-
kræftende begivenhed, som 
jeg glæder mig over igen bli-
ver muligt - men selvfølgelig 
med de begrænsninger, som 
der nu engang er i forhold 
til corona-smitten, fortæller 
Tønder Kommunes borg-
mester, Henrik Frandsen i 
en pressemeddelelse.

Begrænsninger
Åbningen for borgerlige viel-
ser bliver med flere begræns-
ninger. 

For eksempel kan man 
foreløbig kun blive viet i 
amtsrådslokalet - og ikke i 
private hjem eller andre ste-
der. 

Reglen om at man højest 
må være ti personer i en for-
samling skal også overhol-
des - hvilket i praksis vil be-
tyde, at der til en vielse hø-
jest kan være parret selv, to 
vidner, giftefogeden og fem 
gæster.

Normalt kan kommunen 
også stille to vidner til rådig-
hed, såfremt parret ikke selv 
medbringer disse. 

Men indtil videre skal par-
rene selv sørge for at med-
bringe vidner til vielsen.

- Det er vigtigt, at alle kan 
føle sig trygge, og derfor føl-

ger vi selvfølgelig også alle 
Sundhedsstyrelsens anbe-
falinger, når vi åbner op for 
vielserne. Vi er endnu ikke 
tilbage til de vante tilstande, 

siger borgermester Henrik 
Frandsen.

Såfremt der er flere vielser 
samme dag, vil Tønder Kom-
mune sørge for, at der bliver 

pause i mellem vielserne, så 
det ene hold er helt ude af 
lokalerne, før det næste hold 
dukker op.

Tønder Kommune åbner 
igen for vielser
siden den 12. marts har det ikke været muligt at blive borgerligt 
viet i Tønder Kommune. Men det bliver der nu lavet om på, 
og nu kan man igen blive viet på Tønder rådhus.

viborgnyt.dkviborgnyt.dk

Køb tilbuddene 
på Deal.dk

Find mange flere gode tilbud på Deal.dk
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Ring til kundeservice på 65 45 55 44

Tilbuddet gælder kun i en begrænset periode. Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

Tønder

Glæd dig til en wienerschnitzel med alt
det rigtige tilbehør på Abild Kro & Hotel
lige nord for Tønder

Wienerschnitzel med tilbehør

Køb tilbuddet i dag på Deal.dk

Normalpris 180,-
Spar op til 50%

Køb tilbuddet i dag på Deal.dk

Glæd dig til at hente en ordentlig
omgang spareribs med det helt rigtige
tilbehør hos Hotel Ballumhus

Sprødt og smagfyldt

Pr.
pers.99,-

Pr.
pers.90,-

Kære Mor og Far
Et stort tillykke med

sølvbryllupsdagen den 6. maj.
Vi glæder os rigtig meget til en hyggelig

dag sammen med jer.
Kærlig hilsen os alle 5

Der er ingen morgensang.

Se mere information på
www.toender.dk

TØNDER KOMMUNE |Wegners Plads 2 | 6270 Tønder

Licitation
Tønder Kommune udbyder i offentlig licitation
til fast pris og tid følgende asfaltarbejde:
- 5 slidlag- og reparationsentrepriser på i alt 113.000 m² /
8.500 ton

- 1 Forstærkningsentreprise på i alt 37.700 m² / 4.000 ton

Asfaltarbejdet udføres i tidsrummet medio maj til
1. oktober 2020.

Udbuddet gennemføres elektronisk via udbudsplatformen
iBinder.

Adgang til udbudsmaterialet og øvrige oplysninger om
udbuddet kan opnås via portalen på dette link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=
abrpapywtl

For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver oprette
sig som bruger via ovenstående link.

Tilbudsfrist
Tilbudsfristen er 7. maj 2020 kl. 13:00
Tilbud skal afleveres elektronisk og uploades til udbuds
portalen.

DEJLIG 2 VÆRELSES
LEJLIGHED

på 50 m2 med lille
sydvendt have

i Søndergade tæt ved Vidåen
Lejligheden er især egnet for
ældre enlige (handicapvenlig)

Billig varme da der er installeret
varmepumpe.

Huslejen udgør kr. 3.800,00
+ forbrug.

Husdyr ikke tilladt.
Tlf. nr. 74 72 10 10

LEJLIGHED I
VIDÅGADE
2 værelses lejlighed
på 1. sal, ca. 80 m2.

Månedlig leje kr. 3.800,-
plus forbrug.

Husdyr er ikke tilladt.

Henvendelse
74 72 10 10

LEJLIGHEDER
udlejes i Tønder

centrum
tlf.: 21437036
74725063

Bolig til leje

Tillykke - kærlig hilsen

Officielle



15Ugeavisen TønderTirsdag 28. april 2020

Vi er din lokale
el-installatør i Sønderjylland

Abild El-forretning i Tønder
løser alle el-opgaver og
rådgiver om grøn energi, elsyn,
sikring og overvågning.

Besøg os i butikken på
Ribelandevej 54 i Tønder.

Abild El - når du skal bruge
hjælp og vejledning til

Varmepumper & solceller
Designerlamper & LED
Hvidevarer
Landbrugs- og
industriinstallationer

El-opgaver? Få hjælp og vejledning

®

Tlf.: 7472 3355
Ribelandevej 54, 6270 Tønder
mail@abild-el.dk · www.abild-el.dk

En del af - Danmarks stærkeste el- og energiinstallatører

HANDEL
LOKALT

Åbningstider:
Mandag - fredag

9.30 - 17.30
Lørdag

9.30 - 12.30

Vi søger omdelere i jeres område.
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til
omdeling af reklamer og aviser én til to gange
om ugen. Vi pakker reklamerne og leverer dem
sammen med aviserne hos jer – klar til omdeling.

Læs mere og søg jobbet på

Er det tid til,
at din teenager
tjener sine
egne penge?

Str. 37

Str. 36

Str. 38

Str. 39

Str. 40

Str. 48

Når deres
fødder
vokser
- vokser
forbruget

også

blivomdeler.nu

Valmont SM A/S forventer at ansætte 50 dygtige smede og svejsere, du kan være den ene.
Dit fremtidige job består i at producere større komplekse stålkonstruktioner i virksomhedens opskærings- og svejsehaller.
Opgaverne er meget forskellige og kunne f.eks. være broer, master, transportanlæg til flis og lign, dele til olieindustrien,

specialkonstruktioner til vindmølleindustrien, større komplekse stålkonstruktioner til byggeindustrien og lign.

VI FORVENTER AT DU:
• Er uddannet smed/svejser
• Kan læse en arbejdstegning.
• Er kvalitetsbevidst.
• Har svejsecertifikat til rørtråd eller kan bestå svejseprøven,
hvor det er påkrævet.

• Omgængelig, positiv af sind, godt humør og har det godt med at være en del af
en travl hverdag, med afvekslende opgaver.

• Er selvstændig, mødestabil og fleksibel og kan lide at arbejde i hold med andre.

VALMONT SM TILBYDER:
• En spændende arbejds-
plads med udfordrende og
varierede opgaver.

• Gode kollegaer.
• Løn efter kvalifikationer.
• Gode udviklingsmuligheder.
• Sundhedsordning.
• Attraktiv kantineordning.

Varigt arbejde kan påregnes og ansættelse ønskes hurtigst muligt.
Kan du se dig selv i ovenstående job kan du henvende dig til

Jens Ole Sloth tlf.: 20907353 eller på
mail.: jensole.sloth@valmont.com

Valmont SM A/S er en førende leverandør af større komplekse stålkonstruktioner, master, vindmølletårne samt af dele
til procesindustrien og har ca. 500 ansatte. Du kan læse mere om virksomheden på www.valmontsm.dk

Værksvej 5, 6230 Rødekro- TLF 74 39 33 33
Mail.: valmontsm@valmontsm.dk

Stærk havehjælp
Stubfræsning

Opgravning af træer og buske
Fræsning med stennedlægger

Salg og montering af alle typer hegn

Viggo Melvang

Tlf 40 19 33 58

Håndværkere

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag og fredag

13.00-17.00
1. lørdag i måneden

10.00-14.00
Ludvig Andresensvej 53 - Tønder

7472 7463
Vi modtager brugbare møbler og andre ting,

også fra dødsboer.

Vi henter og bringer.

- Salg og service af hvidevare
- Landbrugsinstallationer
- EDB installationer
- Belysningsanlæg
- Alarmanlæg
- Videoovervågning

- Brandalarmanlæg
- Varmepumper
- Salg og service af storkøkken udstyr
- Bygnings og industriinstallationer
- Udlejning af lifte, varmeblæsere
og affugtere

Din lokale el-installatør

El-Centrum ApS
Håndværkervej 2 T. 74 72 29 73
6270 Tønder www.el-centrum.dk

El-Centrum ApS
Industrivej 18 T. 74 74 45 94
6240 Løgumkloster www.el-centrum.dk

SKROT
Jern og metal samt minkbure købes.
Bilvrag afhentes
Skrotkasser opstilles ved firmaer.
Skrotpræmie udbetales.
Biler miljøbehandles.

Tonny Frank Jensen
SKROT & MILJØ
Tjæreborg 75 17 51 99
Privat 75 12 74 60 • www.tfjskrot.dk

Køb og Salg
Øvrige

Erhverv

JobDanmark
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Misklang
Martin Franciere 
maf@jv.dk

TØnDER: Årets sommerstæv-
ne for Kor72 i Tønder bliver 
ikke til noget på grund af co-
ronavirus.

Tønderstævnet med flere 
generationer, der mødes og 
synger sammen i en hel uge, 
er et flagskib i Kor72. Der ple-
jer at deltage i omegnen af 
400 korsangere fra hele lan-
det i stævnet, som siden 1993 
har haft gymnasiet som om-

drejningspunkt for stævnet 
og de mange deltagere.

Sidste år holdt man en be-
regnet pause fra Tønder, da 
de mange korsangere mød-
tes til Nordklang-stævnet. 
Der er derfor udsigt til, at 
stævnedeltageren må und-
være det ellers traditionelle 
stævne i Tønder to år i streg.

Mødes i uge 30
Aflysningen ærgrer naturlig-
vis Kor72s stævnekoordina-
tor, Karlo Christensen.

- Vi har aldrig tidligere af-
lyst stævnet i Tønder, så det 
er meget smerteligt, siger 
Karlo Christensen.

Kor72s sommerstævne i 
Tønder plejer altid at finde 
sted i uge 30, hvor gymna-
siets undervisningslokaler 
står tomme og børn, unge 
og mere rutinerede korsan-
gere derfor kan udfolde sig 
for fuld kraft.

- Vi plejer at være rigtig 
mange mennesker samlet i 
Tønder med fælles sang, spis- ning og glædeligt samvær, og 

det må vi så i denne situation 
udskyde, lyder det fra Karlo 
Christensen, der selv bor i 
Tønder.

Udskydelsen af korstævnet 
er ekstra ærgerlig på grund 
af Genforeningen, der skulle 
have været markeret under 
Kor72-stævnet til sommer.

genforening i 2021
Korene har blandt andet 
øvet på både tyske og dan-
ske sange, fortæller Karlo 
Christensen.

- Alle korets mange afde-
linger har taget hensyn til, 
at det er et Genforeningsår. 
Nu flytter vi det så et år frem 
i tiden, så Genforeningen bli-
ver markeret i 101-året. Der-
for må vi i stedet glæde os til 
et brag af et Genforenings-
korstævne i Tønder i 2021 – 
sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen i uge 30, lyder op-
fordringen fra stævnekoor-
dinatoren.

De mange korhold fordelt 
på forskellige aldersgrupper 
koncentrerer sig især om 
klassisk og rytmisk musik, 
ligesom børnegruppen ple-
jer at opføre en musical, for-
tæller Karlo Christensen.

Indtil sommeren 1993 ple-
jede Kor72 at samles i Tøn-
derhallerne, men efter en ny-

bygning af Tønder Gymnasi-
um, har gymnasiet som sagt 
været korets samlingspunkt 
i Tønder – altså på nær i år.

400 korsangere dropper sommerstævne 
Kor72s sommerstævne er for første gang siden 1986 i år aflyst i Tønder på grund af coronavirus.

"  
Vi plejer at være rigtig 
mange mennesker samlet 
i Tønder med fælles sang, 
spisning og glædeligt 
samvær, og det må vi så i 
denne situation udskyde.
Karlo Christensen,  
Kor72's stævneKoordinator,  
oM årets aFlysning

Kor72 plejer at give koncert i byens mange rum, når de gæster tønder. her et billede fra en tidligere koncert 
i tønder Kristkirke for et par år siden. i år må både kordeltagere og -tilhørere undvære musikken, da 
sommerstævnet er aflyst i tønder. arkivfoto

Vor elskede, kærlige og omsorgsfulde
ægtemand, far og svigerfar

Møbelhandler

Keld Muus Jacobsen
* 20. november 1946 † 17. april 2020

er sovet stille ind på en smuk solskinsdag

Du elskede livet
og ønskede alt det skønne
Du gjorde dit bedste
må himlen dig belønne

Tak for alt, hvad du os gav

I dyb kærlighed og respekt
Merete, Bo, Anders, Kerstin, Xander og Amy

Højt elsket og dybt savnet

Begravelsen har fundet sted i stilhed

Hjertelig tak
for venlig deltagelse

ved

Ane Høegs
begravelse.

Tak for blomster og
kranse.

Familien

Vores kære onkel og ven

Evald Konrad Knudsen
* 4. november 1934 † 20. april 2020

er stille sovet ind på Richtsensplejecenter

Familien

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

tak

y

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

v/Kaj Mikkelsen · Kogsvej 4 · 6270 Tønder · Tlf. 7472 0001
km@marskens-begravelsesforretning.dk· www.marskens-begravelsesforretning.dk

Vesteregnens
Begravelsesforretning
v/ Ella Maigaard Jensens e�f.

Din lokale bedemand

Ribe Landevej 49, 6270 Tønder
vesteregnens@rabol-jorgensen.dk

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

v t

Ma

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk
7

TAKKE- OG DØDS
ANNONCER

kan indtelefoneres til: 79 12 47 00
eller mailes til:

afdode@jfmedier.dk
Mandag til torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8-00-15.00

dødsfald
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Nyhed hos HusCompagniet
Det skal være trygt at bygge et nyt hus
– også når der sker ændringer omkring dig,
som kan påvirke dit liv.

Mens Danmark er i ubalance, tilbyder vi som
Danmarks største husbyggerfirma en særlig
tryghedspakke til dig, der bygger med os.
Bliver en i husstanden fx arbejdsløs, kan vi
være din økonomiske støtte i dit byggeprojekt.

Fordi vi bygger over 1600 huse om året, ved
vi, at ikke to familier er ens. Derfor tilbyder vi
forskellige løsninger, som du kan se på
huscompagniet.dk.

HusCompagniet er nemlig med dig hele vejen,
så du kommer trygt i hus.

Aalborg ● Aarhus ● Esbjerg ● Herning ● Hillerød ● Holbæk ● Horsens ● Kolding ● Odense ● Næstved ● Randers ● Ringsted ● Silkeborg ● Viborg ● Virum

Danmarks største husbyggerfirma • Økonomisk tryghed • Betal først ved indflytning •

Kom stadig
trygt i hus

Læs mere på
huscompagniet.dk/
tryghedspakken
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Kontakt os for nærmere info
Tilbuddet er kun gældendei april og maj 2020

Efter 12 mdr. forhandles ny pris efter normale priser

HJÆLPEPAKKER - HJEMMESIDE / WEBSHOP / ANNONCERING

Attraktive
Start-up
PAKKER

Jysk Fynske Medier
støtter op om det lokale
I et bredt samarbejde på tværs af virksomheder, vil vi
være med til at sikre de lokale butikkers overlevelse

Det har aldrig været mere aktuelt
at starte digitaliseringen af din
forretning.
En løsning du også kan få glæde af
og arbejde videre med efter krisen.

Pakker
Vi har sammensat nogle pakker, der
hjælper dig med at komme i gang
online og når hele vejen rundt om din
butik. Alt fra hjemmeside/webshop til
annoncering.

Der er værdi for
mere end 145.000 kr.
men i tæt samarbejde med
andre virksomheder, har vi presset
prisen helt i bund.

Webshop
• Webshop – skabelon med logo
• Domæne + hosting
• Betalingsmodul
• Fragtmodul
• Gavekortfunktion
• Søgeordsrapport
• Google Shopping feed
• AdSolute kampagne
• Retargeting
• Display
• Gratis bannerproduktion

+ en masse ekstra tilkøbsmuligheder

Hjemmeside
• Hjemmeside – skabelon med logo
• Domæne + hosting
• Indholdssider
• Kontaktformular
• Søgeordsrapport
• Google My Business
• AdSolute kampagne
• Retargeting
• Display
• Gratis bannerproduktion

+ en masse ekstra tilkøbsmuligheder

Annoncepakken
• Søgeordsrapport
• Google My Business
• AdSolute kampagne
• Retargeting
• Display
• Gratis bannerproduktion

Kom i gang
med din
DIGITALE REJSE

KUN 3.995,-*
pr. måned

*Prisen er ekskl. moms for en aftale på 12 mdr.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til pakkerne kan kommerciel digital chef –

Thomas Schøler Grøndahl kontaktes på 20 31 95 17

Kontakt:
Tag fat i din lokale konsulent

Jysk Fynske Medier og hør mere om pakkerne,

eller skriv en mail direkte til tgro@jfmedier.dk


