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Velkommen til Tønder Kommune. 

Hos os er vi

Rig på …

• Oplevelser 

• Kultur og kreative miljøer  

• Naturlige eventyr 

• Gastronomi og lokale fødevarer

• Erhvervsmuligheder 

• Tryghed og trivsel    

• Det aktive foreningsliv   

• Niche 
Velkommen til vores smukke egn. Eller, som vi siger på vores kanter, Mojn!

Tønder Kommune er på mange måder kontrasternes kommune.

Hos os finder du et unikt marskområde og Vadehavet, der er en del af  Unescos verdensarv. Du fin-
der charmerende oaser og kreativ kultur i unikke kunstnermiljøer. Du finder hyggelige gågader med 
sprudlende (handels)liv og engagerede lokalsamfund med fokus på de nære relationer. Og så finder 
du selvfølgelig også en spændende madkultur med østersjagt i Vadehavet, marsklam og pølseproduk-
tion i verdensklasse.

Tønder Kommune er nemlig rig på tur.

Så tag med mig på en rundtur og oplev et udvalg af  de ting, der gør Tønder Kommune til et godt 
sted at leve og bo – og mød nogle af  vores mange tilflyttere, der har valgt at kalde Tønder Kommune 
for hjem.

Hvem ved – måske er det snart din tur?

De bedste hilsner
Bosætningskonsulent, Marianne Okholm

INDHOLD

MOJN !
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I dag beskæftiger hovedkontoret i Brede-
bro og Tønder mere end 500 ansatte, som 
tilsammen repræsenterer op mod 20 for-
skellige nationaliteter. ECCO er en global 
koncern med fabrikker og garverier i Hol-
land, Indonesien, Kina, Portugal, Slovakiet, 
Thailand og Vietnam samt ECCO-butikker 
i 90 lande. Virksomheden rummer et væld 
af nationaliteter, som alle arbejder tæt 
sammen på tværs af landegrænser. 

Spændende karrieremuligheder 
Kommunikationsspecialist Laila Steenfat 
sidder på hovedkontoret i Bredebro, og 
hun fortæller: ”Det er en fantastisk ople-
velse at kunne samarbejde med hele ver-
den fra Bredebro. Det giver perspektiv og 
mangfoldighed i arbejds dagen.”

Karrieremulighederne er mangeartede i 
en virksomhed med et globalt udsyn som 
ECCO. Derfor tiltrækker hovedsædet i 
Bredebro og Tønder arbejdskraft inden 

for mange forskellige fag- og arbejdsom-
råder. Hos ECCO er der nemlig masser 
af uddannelses- og udviklingsmuligheder 
uanset ens baggrund, og virksomheden er 
altid på udkig efter engageret og kompe-
tent arbejdskraft.

Til nyuddannede fremhæver Laila Steen-
fat bl.a. trainee programmet NextGen. 
”Som NextGen i ECCO får man igennem 
en to- eller tre-årig periode alle mulighe-
der for at påvirke sin egen karriere. For-
løbet sammensættes, så det passer til den 
enkeltes baggrund, aspiration og ECCOs 
behov. En NextGen arbejder således i 
både sko- og læderproduktion, retail samt 
jobrotationer skræddersyet til den enkel-
tes karrierevalg,” fortæller Laila Steenfat.

Lokalt engagement  
ECCO har et stort ønske om at være syn-
lig og gøre en forskel i de lokalområder, 
hvor virksomheden er til stede. Det gæl-

der både i Tønder og i resten af verden. 
I Tønder kommer dette engagement bl.a. 
til udtryk med den årlige sommerlejr for 
hjertebørn, som ECCO arrangerer i sam-
arbejde med Hjerteforeningen.     

Kvalitet, ansvar og bæredygtighed er ker-
neværdier i ECCO og gennemsyrer alt, 
hvad virksomheden laver. ECCO ejer egne 
skofabrikker og garverier og har derfor en 
enestående mulighed for at sikre, at ar-
bejdsforholdene for alle de medarbejdere, 
der er involveret i at fremstille ECCO sko, 
lever op til ECCOs kvalitetsstandarder. 

GLOBAL ARBEJDSPLADS 
MED LOKALT ENGAGEMENT  

Annonce

Midt i den sønderjyske idyl i Tønder Kommune har ECCO - en af verdens førende 
producenter af kvalitetssko - haft hovedkontor siden 1963, hvor virksomheden blev 
grundl agt af Birte og Karl Toosbuy. ECCO-koncernens kapacitet og inter nationale 
berøringsflade gør koncernens hovedkontor i Bredebro og Tønder til en attraktiv 
arbejds plads med spændende karrieremuligheder.
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ECCO I VERDEN
•  På verdensplan omfatter ECCO    
    seks fabrikker og fire garverier 
• Produkterne sælges i 90 lande
   fra mere end 2.200 ECCO
   butikker og fra flere end 14.000
   salgssteder  
• 21.500 medarbejdere
• 60 forskellige nationaliteter

Når vi i Tønder Kommune spørger, om du skal langs, er det 
ikke fordi, vi synes, at du ser træt ud og trænger til at ligge 
ned. Det sønderjyske udtryk ”at være langs” betyder faktisk det 
præcis modsatte, nemlig at være på farten, og det er ikke svært 
at være i en kommune, der er rig på oplevelser. Derfor vil vi 
meget passende starte vores lille rundtur med at se på alle de 
oplevelsesmuligheder, vi kan tilbyde.   

Sprudlende byliv
Når vi siger ”Tønder Kommune”, bevæger dine tanker sig sik-
kert til smuk natur, vadehav og verdensarv. Tønder Kommune 
er – som du skal opleve lidt senere på vores tur – nemlig kendt 
for sin helt unikke natur. Vi er dog også rige på det modsatte, 
nemlig unik og sprudlende byliv, der byder på både byture, café-
ture og shoppeture.        

I vores gamle købstæder og landsbyer kan du opleve den hyg-
gelige blanding af  lokale butikker, stemningsfyldte caféer og 
gode spisesteder, der både tilfredsstiller shoppegenet og den 
lille sult. Trænger du til en forfriskning på din slentretur ned ad 
de kringlede gågader, kan du tage en drink eller en god kop kaf-
fe på en af  de mange beværtninger eller cocktailbarer. Faktisk 
er vores handelsliv så unikt, at kommunens største by, Tønder, 
er blevet kåret som Danmarks hyggeligste handelsby – og vi ga-
ranterer selvfølgelig hygge og gode oplevelser, ligegyldigt hvil-
ken af  vores charmerende byer du besøger (eller bosætter dig i).  
  
Er du mere til den slags byture, der gerne skal starte med en 
drink i venners lag og fortsætte til den lyse morgen, skal du ikke 
fortvivle: Oplevelserne tæller hele døgnet og gælder selvfølgelig 
også dig, der mener, at natten altid er ung.  

I vores byer finder du også et rigt udbud af  foredrag, biografer, 
koncerter og teater – der er altså nok at tage fat på. Så tag langs 
og få dig én på opleveren!

Grænseoverskridende oplevelser
I Tønder Kommune får vi ofte skudt i skoene, at vi er langt væk 
fra alting. Det kunne dog ikke være mere forkert. Som nabo til 
Tyskland er vi porten til Europa – og dermed også til et hav af  
grænseoverskridende oplevelser.  

Hyggelige Flensborg er kun en smuttur på godt 45 minutter 
væk i bil, mens du kan nå Hamborgs pulserende byliv på godt 
2,5 time.

Du behøver dog ikke at tage til Tyskland for at opleve tysk kul-
tur. Vi har nemlig et nært samarbejde med vores tyske naboer, 
og du kan ofte deltage i arrangementer, hvor dansk og tysk 
kultur forenes i spændende, tværkulturelle oplevelser – såsom 
den Dansk-Tyske Musikskoledag, der er et musiksamarbejde 
mellem syv danske og tyske musikskoler i Region Sønderjyl-
land-Schleswig.

Vil du hellere krydse de grænser, der ligger inden for Danmark, 
ligger Tønder Kommune ikke langt fra mange af  de store, dan-
ske byer i Jylland. 

Tønder Kommune er som sagt rig på oplevelser – og de tæller 
selvfølgelig ikke kun byture og ture over grænsen. Så hank op 
i dine bæreposer, tøm glasset for den sidste slurk og tag med 
videre på vores rundtur i Tønder Kommune. 

RIG PÅ OPLEVELSER
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7.–10. klasse
Fagligt udfordrende og gymnasieforberedende

Den 2-årige STX
- får det bedste frem i dig og styrker dig til fremtiden

STUK udvikler dine
• Faglige kompetencer • Personlige kompetencer • Sociale kompetencer

Klik dig ind på vores hjemmeside og få meget mere at vide om STUK. Se blandt 
andet, hvad vores elever selv siger om studiet, skolens miljø, faciliteter og lærere. 
Kig også forbi STUK’s Facebook-side, hvor du løbende kan holde dig opdateret om 
skolens aktiviteter.

I Danmark har vi en tendens til at tænke, at kultur og kreativi-
tet er forbeholdt storbyerne. Intet kunne dog være længere fra 
sandheden, når det gælder Tønder Kommune. Vi er hjemsted 
for alt fra verdenskendt møbeldesign til lokale kunstnermiljøer, 
hyggelige byfester og unik kulturhistorie. Er du i tvivl om, hvor-
vidt vi kan tilfredsstille din indre kultursnob? Så fat din notesbog 
og tag med på en rundtur i Tønder Kommunes kulturelle tilbud. 

Rig på fest
I Tønder Kommune er vi rig på fest – nærmere bestemt festi-
valer og byfester. Er du bare en smule musikinteresseret, har du 
sikkert hørt om Tønder Festival, der er en af  Europas vigtigste 
festivaler inden for traditionel og moderne folkemusik. Festi-
valen skaber en unik atmosfære i hele Tønder by, der summer 
af  musik og lyden af  glade mennesker – og hvis indbyggertal 
fordobles under festivalen. 

Tønder Festival er dog ikke den eneste fest, der kan sætte gang 
i gaden – og kommunen. Rundt om i de lokale bysamfund sør-
ger ildsjæle hvert år for, at kommunens borgere og turister bliver 
underholdt. Tag til Klostermærken, der er et traditionelt kræm-
mermarked med en hyggelig atmosfære af  tivoliforretninger og 
kræmmerboder i hjertet af  smukke Løgumkloster, eller besøg 
Højer Fåremærken, et lokalt kræmmer-, heste- og fåremarked 
med aktiviteter for hele familien. Du kan også svinge træbenet til 
Skærbæk byfest og Open Air og synge med på velkendte toner 
fra dit favoritband eller deltage i et hav af  kulturelle arrangemen-
ter i hele kommunen, når Tønder Kulturuge løber af  stablen. 

Er du til den slags fest, der ikke giver hovedpine dagen efter, 
vil vi anbefale Rømø Dragefestival, der er Nordeuropas største 
af  sin slags. Festivalens slogan er ”glem ikke at lege”, og blandt 
tusindvis af  smukke, farverige drager i alle former og størrelser 
er det ikke svært at leve op til.

Design og kreative miljøer
Den danske møbelarkitekt Hans J. Wegner har med sit møbel-
design haft stor indflydelse i Danmark og udlandet. Wegner har 
også sat sit præg på Tønder Kommune, for den kendte møbe-
larkitekt er nemlig født i Tønder. Gå en tur i Wegners fodspor 
gennem kringlede gader, mens du oplever hans tilstedeværelse 
på nærmeste hold - og hvis ikke dét har tilfredsstillet din Weg-
ner-trang, vil vi anbefale et besøg i Vandtårnet, der er Tøn-
der bys vartegn. Det 40 meter høje tårn er en del af  Museum 
Sønderjylland og har et imponerende kig ud over Tønder fra 
toppen. Vejen op er lang, men trænger du til et pusterum, kan 
du med fordel tage et hvil i én af  Wegners klassiske stole, der er 
udstillet hele vejen op.  

Tønder Kommune er dog ikke kun hjemsted for kendte festi-
valer og møbelarkitekter, men er generelt lig med design og 
kreative miljøer, der spreder sig over tøj, sko, kunst, litteratur og 
musik. Her finder du højskolestemning på én af  vores design- 
og musikhøjskoler, fordybelse og eftertænksomhed på Løgum-
kloster Refugium og spændende, lokale kunstnermiljøer, der 
grænser ud til åben himmel og marsklandskab. 

RIG PÅ KULTUR 
OG KREATIVE 
MILJØER
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Du kan føle dig som en royal på Schackenborg Slot, rejse til-
bage i tiden ved Trøjborg Slotsruin eller komme helt tæt på 
kommunens unikke landskab på Naturcenter Tønnisgård eller 
Tøndermarskens Naturcenter ved Højer Sluse.

Som noget helt unikt for vores kommune kan du også være 
med, når vi henter tidevandet ind i Ballum med orkester, sang 
og fællesspisning, eller når kommunens børn og barnlige sjæle 
vækker julemanden på torvet i Tønder by til duften af  gløgg og 
brændte mandler.

På sporet af  historien
Tønder Kommune er også rig på kulturhistorie, og for de hi-
storieinteresserede er vores egn lidt af  et slaraffenland. Specielt 
1. verdenskrig har sat mange spor – både i den sønderjyske 
befolkning og rent fysisk på området. 

På Zeppelin- og Garnisons Museum – Tønder kan du høre for-
tællinger om perioden fra 1914-1920, hvor Tønder var hjem-

sted for Nordeuropas største militære luftskibsanlæg. Trænger 
du til at strække benene, kan du lægge vejen forbi Soldatersko-
ven, der rummer et hav af  kulturarv. Skoven er formodentlig 
det eneste sted i verden, hvor man kan se fundamentrester af  
store zeppelinhaller, ligesom du kan opleve den imponerende 
Flyhangar, der er den eneste tilbageværende bygning fra det ty-
ske luftskibsanlæg – og som havde en central rolle i storfilmen 
”I krig og kærlighed”. 

Tønder Kommune er også hjemsted for Gallehus, der er Guld-
hornenes findested – og drømmer du om at være to steder på 
én gang, vil vi anbefale en tur til grænsestenen i Rudbøl, hvor du 
kan stå med én fod plantet i Danmark og én plantet i Tyskland. 



Maria Wildt Settgast går i 2.g på Tønder 
Gymnasium. Hun går på en naturfaglig  
linje med matematik på A-niveau og fy-
sik og kemi på B-niveau. Hun er glad for  
undervisningen, miljøet og lærerne: 

”Jeg var til åbent hus på forskellige skoler, 
da jeg i sin tid skulle vælge, hvor jeg ville gå, 
og det var Tønder Gymnasium, jeg syntes 
allerbedst om. Her er lyst og åbent, og så 
er der konstant gang i forbedringer rundt 
omkring i bygningen,” fortæller Maria og 
fortsætter: ”Vi har også nogle rigtig gode 
udendørsfaciliteter, hvor vi både kan sidde 
og lave gruppearbejde i timerne, og hvor 
vi kan være i pauserne, når vejret er godt.”

En del af pauserne går også i kantinen, 
som Maria er særligt glad for: ”Jeg kan vir-
kelig godt lide kantinen. Der er hyggeligt 
at være, og så varierer maden fra dag til 
dag, så der er masser at vælge i mellem,” 
siger hun.

En god start
Da Maria startede på Tønder Gymnasium, 
skulle de nye 1.g’ere først i et grundforløb, 
inden de skulle vælge studieretning. Det 
betød, at de fik mulighed for at lære hin-
anden at kende på kryds og tværs, fordi de 
endnu ikke var fordelt i klasser:

”Jeg synes, det er godt, at vi skulle gennem 
et grundforløb i 1.g, hvor vi kunne prøve 
fagene af, inden vi valgte studieretning. På 
den måde fik vi også en unik chance for 
at lære hinanden at kende på årgangen,” 
siger Maria.

Også for forældre
Marias mor Inge Wildt Settgast er også  
begejstret for Tønder Gymnasium, som 
hun kun har positive ting at sige om:

”Nu er Maria jo mit fjerde barn, som går 
på Tønder Gymnasium, og det er helt klart 
min opfattelse, at der er et godt fagligt  

niveau og socialt miljø. Og så er der meget 
hjælp at hente på skolen for elever, som 
har brug for det,” siger hun og tilføjer: 
”Som forælder føler jeg mig også meget 
velkommen på skolen, selvom nogle af 
mine børn er fyldt 18 år. Jeg elsker at kom-
me som tilskuer til galla og dimission på 
Tønder Gymnasium – det er meget høj-
tideligt.”

HVAD VIL DU VÆRE, 
NÅR DU BLIVER STOR?

Annonce

Hvilken ungdomsuddannelse skal man vælge efter grundskolen? Det spørgsmål stiller 
mange unge mennesker sig selv. Her kan du læse, hvorfor Maria Wildt Settgast valgte 
at starte på Tønder Gymnasium.
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”Hos os tør vi at kigge
dyrene i øjnene



Hydro-koncernen er verdens største producent af aluminiumprofiler. Koncernen er repræsen-
teret ved 35.000 medarbejdere i mere end 40 lande og mere end 100 produktionsenheder. 
Hovedsædet er i Oslo i Norge. I Danmark har Hydro ca. 800 medarbejdere, som repræsenterer 
virksomhedens forretningsområder med fem fabrikker i Tønder og omegn. 

Den første fabrik i Danmark blev grundlagt i 1975, og der produceres i dag aluminium til mange 
forskellige formål. Størstedelen af sortimentet leveres til automobilindustrien samt kølebran-
chen i hele Europa, USA og Fjernøsten. På det danske marked leverer vi til mange forskellige 
brancher, fx byggeriet, møbelindustrien samt til vedvarende energi. Aluminiumprofilerne 
leveres i den kendte aluminiumfarve, men kan også produceres i andre farver eller med 
flot lakerede overflader.

Fabrikkerne varetager forskellige opgaver indenfor bearbejdning, herunder CNC, afkortning, 
boring og stansning. Hydro er markedsførende leverandør af aluminiumløsninger og kendt for at 
have fokus på sikkerhed, kvalitet og service. Vi er en udviklingsorienteret og innovativ virksom-
hed med kompetente kolleger og har et bredt udvalg af stillinger på vores fabrikker, bl.a. inden 
for teknik, salg, administration og produktion. Vi tilbyder en bred vifte af efter- og videreuddan-
nelsesmuligheder samt gode muligheder for personlig udvikling i en global organisation.

Hvorfor flytte til Tønder Kommune?

Hydro Precision Tubing Tønder a.s
Hydrovej 6

6270 Tønder
74 72 03 04

Hydro Extrusion Denmark A/S
Bygmestervej 7

6270 Tønder
73 93 93 93

Tønder Kommune er Danmarks fjerde største kommune målt 
på areal. De mange kvadratmeter er ikke kun rig på byliv og 
kultur, men byder også på helt unikke og særegne naturoplevel-
ser. Vores område er en del af  Nationalpark Vadehavet, og med 
fænomener som sort sol, tidevand og marsklandskab er det ikke 
underligt, at vi er et yndet udflugtssted for naturelskere. Så snør 
skoene, pak en termokande med kaffe og tag med os på vandre-
tur gennem Tønder Kommunes naturlige eventyr.  

På tur i verdensarven
Nationalpark Vadehavet er med et areal på 1.459 km2 Dan-
marks største nationalpark. Den strækker sig over hele fire 
kommuner, Tønder Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø 
Kommune og Varde Kommune, og har status som verdensarv. 
Nationalparken har et enestående marsk- og tidevandsområde, 
en særpræget natur og et landskab, det er værd at gå på opda-
gelse i. Området er vitalt for millioner af  fugle, fisk og hav-
pattedyr – og så er det også rigt på unik kulturhistorie, såsom 
digebyggeri.       

Vi får indimellem henvendelser fra turister, der ærgrer sig over 
ikke at kunne se vandet for digerne. Selvom vi forstår behovet 
for at nyde det smukke Vadehav, er digerne vigtige for at holde 
vandet i havet, så vi undgår fatale oversvømmelser. Heldigvis 
løber mange af  vores stier på toppen af  digerne, så du kan nyde 
synet af  havet fra den grønne top. 

For de vandrelystne  
Kører du fra det nordlige Danmark mod Tønder Kommune, 
vil du opleve, at landskabet flader ud, så snart du rammer det 
sønderjyske. Udover digerne kan vi ikke prale af  bakkefyldt ter-
ræn, men så kan vi til gengæld byde på blå himmel, der strækker 
sig, så langt øjet rækker, og utallige vandrestier, der snor sig 
gennem både by, kulturhistorie, marsk og skov. 

For de garvede vandrere vil vi give en særlig anbefaling til 
Marskstien, der er en 54 km lang vandresti, som fører dig gen-
nem Danmarks største marskområde, Tøndermarsken. Ruten 
forløber primært på toppen af  digerne og giver dig en unik 

RIG PÅ NATURLIGE 
EVENTYR
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mulighed for at overskue det særlige, flade landskab, der synes 
at strække sig i én uendelighed. Netop følelsen af  uendelighed 
gør også marskstien til en mental udfordring: Du kan nemlig 
ofte se dit mål, længe før du når frem. Men fortvivl ikke – ruten 
indeholder heldigvis en kortere stisløjfe, så alle os mindre gar-
vede vandrere kan dreje af  på vejen.  

Er du ikke tosset med at gå, er mange af  vores vandreruter 
også cykelvenlige – bare du husker hjelmen. Vi vil imidlertid 
anbefale dig at lade cyklen stå, hvis du går på opdagelse i et af  
vores mange skovområder. Besøg for eksempel Draved Skov, 
der er den største urørte skov i Danmark, eller tag et smut til 
Hønning Plantage, hvor du sammen med dine børn kan opleve 
både bunkers, en jættestue og langdysser.   
   
Møder du æ fisseman på turen rundt i det smukke landskab, 
skal du ikke blive nervøs. Der er nemlig bare tale om et godt, 
gammeldags fugleskræmsel.  

En ballet af  stære
Tager du vandreturen om foråret eller efteråret, kan du være 
heldig at få et glimt af  det særprægede fænomen sort sol, hvor 
enorme flokke af  stære samles til træk. Inden fuglene går til ro 
for natten, danser de en imponerende ballet, der gør himlen 
sort af  fascinerende mønstre. Du kan se sort sol flere steder i 

landet, men det er hos os i Tøndermarsken, at de største flokke 
samles. Så tag en plads på Diget og nyd det spektakulære syn, 
mens solen daler i horisonten. 

Ud i bølgen blå… 
I en kommune, der grænser ud til havet, skal det hele jo ikke 
foregå på land, og vi har rigeligt at byde på for alle vandhun-
dene. Hop i din baajdragt, sæt kursen mod én af  vores lækre 
strande og tag en svømmetur i bølgen blå, eller grib din paddel 
og den nærmeste kajak og lad op med en tur i fredfyldte om-
givelser ved Ballum. Er du én af  dem, der holder af  andres 
selskab, har vi i Tønder Kommune en stor tradition inden for 
foreningslivet – også når det gælder vandsporten.    



Der er frit skolevalg i Danmark. Ønsker 
du som forælder ikke, at dit barn skal gå 
på en distriktskole, kan du søge om plads 
til dit barn på en anden skole. Det kan for 
eksempel være en friskole eller en privat-
skole. Undervisningen på både friskolerne 
og privatskolerne skal ifølge loven ”stå 
mål med undervisningen i folkeskolen”. 
Det betyder, at eleverne efter endt sko-
legang skal have de samme kompetencer 
som elever, der går ud af folkeskolen. Fri-
skolerne og privatskolerne adskiller sig fra 
folkeskolen ved, at de er grundlagt på for-
skellige pædagogiske, religiøse eller livs- og 
værdisyn. Fælles for dem er, at de afspejler 
forældregruppen. Her på siden præsente-
res du for fem af Tønder Kommunes fri-
skoler og privatskoler.

DET FRIE 
SKOLEVALG

Annonce

Der er mange muligheder, når du skal vælge skole til dit barn i Tønder Kommune. 
Læs med og bliv klogere på de forskellige tilbud.

Marieskolen  //  Sarah Røll og Birgitte Klippert  //  Ledelsen, Marieskolen  //  ww.marieskolen.dk

Jejsing Friskole  //  Poul Erik Hunderup  //  Skoleleder  //  ww.jejsingfriskole.dk

Ludwig-Andresen-Schule //  Bonni Rathje-Ottenberg  //  Skoleleder/Schulleiterin  //  www.las-tondern.dk

MARIESKOLEN

”Marieskolen er en privatskole opstået 
med grundlag i værdierne faglighed, dan-
nelse og nærvær. Den er et tilbud til fami-
lier, der ønsker en skole med netop de tre 
værdier som omdrejningspunktet i deres 
børns hverdag. Niveaudelt undervisning, 
lav klassekvotient og morgensamling er 
kendetegnende for Marieskolen. 

Sarah Røll & Birgitte Klippert
Ledelsen, Marieskolen
www.marieskolen.dk

”Jejsing Friskole er et sted, hvor nærvær, 
tryghed og fællesskab skaber læringslyst 
blandt børnene. Jejsing Friskole har en høj 
faglighed - social og faglig læring og ansvar 
gør børnene livsparate.

Poul Erik Hunderup
Skoleleder
jejsingfriskole.dk

”Ludwig-Andresen-Schule. Eine Schule 
der deutschen Minderheit in Nord-
schleswig. Deutsche und dänische Sprache 
und Kultur von der Vorklasse bis zur 
10. Klasse. Enge Elternarbeit, moderne  
Pädagogik und offene Strukturen.

Små klasser, lejrskoler for alle klasser, 
dansk og tysk afgangsbevis.

Bonni Rathje-Ottenberg
Skoleleder/Schulleiterin
www.las-tondern.dk
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”Hos os kan du trække
vejret helt ned under skoene



Andels Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland a.m.b.a.
En moderne industriarbejdsplads midt i Sønderjylland

Vi skaber ”Jordens” 
bedste værdikæde

Fra landmand 
til forbruger.
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Tønder Kommune er rig på den gode smag og lokale specia-
liteter. Er du typen, der hopper i det fineste puds og kigger 
din partner dybt i øjnene over et glas mousserende vin? Eller 
hopper du i stedet i et par gummistøvler, tager dine børn under 
armen og går på jagt efter østers i Vadehavet? Hos os er det 
ikke ’enten eller’, men ’både og’, og er du den madglade type, er 
du landet det rette sted. 

En verden af  smagsoplevelser
Tønder Kommune er en verden af  smagsoplevelser. Sæt dine 
tænder i friske og økologiske råvarer fra vores mange gårdbu-
tikker, verdensklasse-pølser og karakteristiske vadehavslam fra 
de bedste slagtere – og skyl det hele ned med et glas friskpresset 
saft fra den lokale frugtplantage. 

Du kan også gå på opdagelse i paletten af  restauranter, hvor 
du og din partner kan nyde en intim gourmetoplevelse med 
levende lys og egnens bedste råvarer eller få et godt, gedigent 
dansk måltid og en sludder over baren på en af  vores mange 
kroer. Er I til den lette mellemting, kan I besøge én af  de talrige 
hyggelige caféer og tage jer et slag besserwizzer og et glas vin 
med et vennepar, mens I venter på maden. Taberen betaler, 
selvfølgelig. 

Det kolde gys
Er du én af  dem, der synes, at mad, du selv har fanget, bare 
smager bedst, er der selvfølgelig også rig mulighed for det. Du 
kan naturligvis melde dig ind i den lokale jagtklub – eller du kan 
prøve kræfter med én af  vores vadehavstraditioner: Østersjagt. 

Vadehavet er det ideelle sted at gå på østersjagt. Ofte skal der 
nemlig ikke større anstrengelse til end at bukke sig ned og samle 
op i læssevis af  de små banditter, der bare ligger og venter på 
dig. Den hårde kerne af  østersjægere hiver selvfølgelig fluks en 
østerskniv op af  lommen og spiser dem au naturel – men er du 
helt grøn i disciplinen, er det nok en god idé at tage med på en 
guidet tur, hvor du ofte kan skylle den saltede delikatesse ned 
med spændende fortællinger om området. Et lille tip herfra: 
Husk champagnen! 

Og så til desserten…
Bom og Kache er to vigtige sønderjyske ord at kunne. Det betyder 
nemlig slik og kage, og i Sønderjylland er vi glade for søde sager.  

Vi har dog aldrig forstået én-til-hver-hånd-princippet, for hos 
os består kagebordet ofte af  mange kager, og vi skal jo smage 
dem alle. 

En gammel tradition er det sønderjyske kaffebord. Navnet er 
lidt misvisende, for selvom du selvfølgelig bliver budt på en 
god kop kaf ’, så er hovedbestanddelen af  bordet 21 forskellige 
slags kager – 7 bløde, 7 tørre og 7 hårde.  

I Sønderjylland er vi faktisk så glade for søde sager, at selv no-
get så sundt som rugbrød har fundet vej til kagebordet. Det er 
nemlig hovedingrediensen i den klassiske brødtorte, der også 
kommer med rigelig flødeskum. Og husk, at bliver du tilbudt 
’ingenting’, så er det bare med at sige ja tak – det er nemlig en 
lækker småkage. 

RIG PÅ 
GASTRONOMI OG 
LOKALE FØDEVARER



Markedsgade 25 · 6240 Løgumkloster · djs.dk

Råd til hele livet
Uanset hvor du er i dit liv, er Den Jyske Sparekasse dit 
pengeinstitut. Hos os får du:

• Mulighed for at ringe eller skrive direkte til din rådgiver

• Personlig rådgivning

• Lokale beslutningstagere

• En sparekasse som engagerer sig i lokalsamfundet

• En sparekasse som støtter det lokale foreningsliv økonomisk

Vi byder nuværende og nye kunder velkommen i den lokale 
sparekasse.

Kontakt en af vores dygtige rådgivere

74 74 38 50  /  loegumkloster@djs.dk
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Som den opmærksomme læser nok allerede har fået en 
fornemmelse af, er Tønder Kommune rig på tur i alle 
afskygninger. Dette gælder selvfølgelig også inden for 
vores erhvervsliv, hvor vi byder på et utal af  spændende 
brancher og jobmuligheder. Så læg dit CV i tasken, sæt 
håret og tag med os rundt i Tønder Kommunes mang-
foldige erhvervsliv.  

Rig på ErhvervskulTUR
I Tønder Kommune finder du et dynamisk og mangfol-
digt erhvervsliv, der spænder fra små iværksættervirk-
somheder til store globale koncerner. 

Vi har et aktivt og velfungerende erhvervsliv, som er 
karakteriseret ved engagement og stærke netværk. Virk-
somheder med visioner, der tør at sætte overliggeren 
højt og stræbe efter vækst. Virksomheder, der fornyer 
sig og ikke lader sig begrænse af, hvad man gjorde, men 
skaber værdi ved at tænke nyt, har visionen om vækst og 
gør en forskel for lokalområdet. 

Stærk aluminiumskulTUR 
Du har helt sikkert mødt aluminium i din dagligdag 
og kørt en tur i produkter med aluminium, som 
muligvis kommer fra Tønder. Vi har en helt særlig 
styrke inden for aluminium og huser verdens største 
leverandør af  aluminiumsløsninger. Det er også her 
en af  landets ældste klynger havde sin opstart og fik 
luft under vingerne. Man kan på mange måder sige, 
at du i Tønder finder et erhvervsliv, der er stærkt 
som aluminium. 

Rig på DesignkulTUR 
Når du går rundt, er det måske også i noget, der kom-
mer fra kommunen. For vi er kendte for at lave noget, 
som flere millioner mennesker træder i hver dag – nem-
lig sko, og det er vi stolte af. Vi har virksomheder, der 
formår at designe og udvikle helt unikke produkter, der 
efterspørges ikke kun i Danmark, men også rundt i ver-
den. Når du drikker vand, kan det muligvis også komme 
fra en virksomhed i kommunen, der har vundet priser 
for deres unikke design på deres drikkeflasker. På man-
ge måder designer virksomhederne din TUR.

RIG PÅ ERHVERVS-
MULIGHEDER

Rig på ØkoTUR 
Der er en bred sammensætning i erhvervslivet i Tønder 
Kommune, og et af  de rigtig store erhverv er landbru-
get og følgeerhvervene. For vores landbrug er økologi 
ikke bare noget, vi siger, det er noget, vi gør. Tønder 
Kommune er nemlig Danmarks mest økologiske kom-
mune med en arealstørrelse på mere end 22.000 fod-
boldbaner. 

Hernede er det en tradition at se køerne komme på 
græs, og her forbindes økologien derfor med glade, dan-
sende køer. Vi har en lille virksomhed, som har gjort det 
til sin levevej at lave spændende, ærlige og økologiske 
sodavand, og de har ovenikøbet vundet Økologisk Guld 
for deres økologiske hindbær sodavand.

Vi investerer i at gå fra konventionelt til økologisk drift, 
og denne udvikling har en lokal landmand investeret 
massivt i ved at gå fra konventionel drift af  en gård til at 
omlægge til økologisk kyllingeproduktion. Det er ikke 
en enkeltstående historie, men en udvikling, der er til at 
tage og føle på, og det giver os en suveræn placering helt 
i top og skaber vores økoTUR.  

Rig på vinderkulTUR
I Tønder kigger vi ind i fremtiden, og den skal gerne 
se grøn ud. Flere virksomheder i kommunen arbejder 
med at udvikle bæredygtige og grønne løsninger. En af  
vores virksomheder modtog i år en pris for sit grønne 
arbejde, hvor man har været på forkant med udviklin-
gen, hvilket har drevet virksomheden i en bæredygtig 
retning. Her har man udviklet et højteknologisk vaske-
ri, der konstant arbejder med at videreudvikle teknolo-
gier med fokus på den mest bæredygtige produktion.  

Rig på eksportTUR og verdenskulTUR
Tønder Kommune ligger, hvor Danmark begynder. Vi 
har halvdelen af  grænsen til Tyskland, hvilket giver udsyn 
og forståelse for verden. Vi er 100 nationaliteter i kom-
munen, men du bliver nok hurtigst god til tysk. Virksom-
hederne drager stor fordel af  nærheden til Danmarks 
største eksportmarked og udnytter den naturlige samhan-
del og det grænseløse samarbejde.  Vi har mange virk-
somheder, der eksporterer til forskellige lande. Hvis du 
selv har et globalt udsyn, vil du helt sikkert finde virksom-
heder, der gerne vil tage dig med på deres eksportTUR.

Iværksætter & erhvervsprisen 2018
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Rig på iværksætterkulTUR 
Iværksættere er et vigtigt element i et dynamisk er-
hvervsliv, da de skaber en diversitet og en mangfoldig-
hed af  forskellige typer virksomheder og nye jobs. I 
Tønder Kommune har vi en rig iværksætterkultur, og vi 
gør en indsats for at udvikle hinanden og skabe vækst 
i fælleskab. For hvad er en god idé værd, hvis den ikke 
bliver ført ud i livet?

Her er der ikke nogen, der bliver ladt i stikken, og der er 
altid hjælp at hente. Unge iværksætterspirer får gødning 
og hjælp til at gro, og gennem vores indsats Business 
Young hjælper vi unge med at gøre drømme til virkelig-
hed. Vi danner rammen for et miljø, hvor der er 100 % 
fokus på udvikling af  potentiale og talent, og hvor unge 
iværksættere møder andre kreative og driftige unge og 
får hjælp til at starte egen virksomhed.

Men hvor kommer denne drivkraft og lyst til at skabe 
egentlig fra? Jo, i Tønder Kommune har vi masser af  
ildsjæle, der fungerer som rollemodeller for andre, der 
går med en iværksætterspire i maven. Vi har i kommu-
nen en virksomhed, der valgte at gå mod strømmen og 
rykke fra København til Agerskov, hvor deres iværksæt-
tereventyr virkelig har taget fart og har udviklet sig til et 
væksteventyr. 

Det kræver mod at starte egen virksomhed, og dét, 
krydret med vilje, vedholdenhed og ambitioner, er vejen 
mod succes. De gode rollemodeller har en helt særlig 
drivkraft, der kan være med til at skubbe ligesindede ud 
over rampen og i gang med iværksætterdrømmen – må-
ske du skal starte din udviklingsTUR sammen med os?

DIN TUR: LUNA
Iværksætter, frisør og tilbageflytter

”Jeg har altid haft en stor drøm om at blive frisør, og håndvær-
ket er virkelig fascinerende. Efter tre dejlige år på HHX i Tøn-
der var jeg klar til at opleve USA og vendte hjem med mange 
gode oplevelser og en stor appetit på at forfølge min drøm. 

Drømmen førte mig til Aarhus, hvor jeg søgte læreplads hos de 
bedste frisører. Her var jeg så heldig at komme til at arbejde hos 
Danmarks første miljøvenlige salon, Birthe Gleerup.

Min kæreste var meget ude at rejse som trainee ved ECCO og 
måtte pendle en del frem og tilbage i de sidste par år, vi boede 
i Aarhus. Vi havde begge to lyst til at komme tilbage til Tønder 
og give noget tilbage til den by, som vi begge er vokset op i og 
holder meget af. Det var et opgør for mig at vælge mellem en 
fantastisk spændende by eller vende “hjem” og forfølge drøm-
men om mit eget sted - og mere tid med familien. 

Det kom ikke som nogen overraskelse, at det at starte selvstæn-
digt ville blive en stor udfordring. Jeg kan mit håndværk og ved, 

hvad jeg vil, men alt det, der skal til for at drive en virksomhed, 
koster tid og søvnløse nætter. Det var derfor vigtigt for mig at 
opleve en bank, der havde lige så stor interesse i det lokale som 
jeg, hvor man ikke er et kundenummer, men kender hinanden. 
Samt en kommune, der var sød og imødekommende omkring 
byggetilladelser med mere - selv i en underbemandet tid i indu-
striferien. Den største tak skylder jeg alle de søde kunder, som 
har bakket op om min drøm og lagt vejen forbi salonen eller 
webshoppen. 

Optimisme, sammenhold og respekt for det lokale er de stær-
keste karaktertræk, jeg kan komme i tanke om, når jeg tænker 
tilbage på det sidste halve år i Tønder Kommune. Det, der ken-
detegner folk hernede, er kampgejsten – en vilje til at få ting til 
at ske og lykkes. Sammenholdet er til stede, og jeg fornemmer, 
at folk tager del i og løfter de lokale succeser. Det varmer mit 
hjerte”.  

Luna Poulsen



Skærbæk Bygningsindustri er en del af 
VELUX-koncernen og beskæftiger i dag 
mere end 140 dygtige og engagerende 
ansatte med stærke kompetencer inden 
for produktudvikling. På verdensplan har 
VELUX mere end 9.500 medarbejdere 
fordelt over produktionsselskaber i 11 
lande. Derfor er virksomheden i Skærbæk 
en lokal arbejdsplads med et globalt udsyn 
og spændende karrieremuligheder. 

Innovation og udvikling
Per Laursen er fabriksdirektør, og han 
fortæller: ”Det, som er styrken ved os, 
er, at Skærbæk er en moderfabrik inden 
for træteknologi. Vi udvikler og produkt-
modner nye elementer ud fra høje kvali-
tetsstandarder, og når de er klar til mas-
seproduktioner, sender vi det videre ud i 
verden til VELUX’ datterselskaber i bl.a. 
Frankrig, Ungarn og Polen.” Han uddyber 
nærmere: ”Det betyder også, at vi er en 
moderne fabrik, hvis styrke er vores dyg-
tige medarbejdere med kompetencer, som 

matcher vores teknologiske produktion. 
Vores robotter og scannere genererer en 
masse data, som vi hele tiden analyserer 
og bruger til produktudvikling.” 

Spændende karrieremuligheder
Det er ikke kun produktionen, der udvik-
les – det er også medarbejderne og deres 
kompetencer. Grundet VELUX-koncer-
nens kapacitet er Skærbæk Bygningsin-
dustri en attraktiv arbejdsplads, der kan 
tilbyde en hverdag, som tilrettelægges ef-
ter den enkeltes faglige og personlige in-
teresser.   

For medarbejderne betyder dette, at de 
har en unik mulighed for et lokalt arbejds-
liv, hvor de samtidig også er en del af en 
global virksomhed. Som medarbejder vil 
man opleve tæt sparring med kollegaer fra 
andre virksomhedslokationer og mulighed 
for rejser til  VELUX-koncernens mange 
fabrikker rundt om i verden. 
 

Fabrikken i Skærbæk tiltrækker arbejds-
kraft inden for flere forskellige brancher 
og kompetencegrupper. Herunder inge-
niører, produktionsteknologer, finansfolk, 
HR, businesspartnere, maskinmestre, 
automatteknikere samt tømrere og mu-
rere. 

Trivsel og lokalt engagement 
Hos Skærbæk Bygningsindustri er de opta-
gede af medarbejdertrivsel. ”Vi har en ge-
nerel høj anciennitet med medarbejdere, 
som fejrer 20, 30 og 40 års jubilæum,” for-
tæller Per Laursen, som mener, at det bl.a. 
skyldes deres fokus på den enkelte medar-
bejders udvikling. Et andet vigtigt element 
er virksomhedens lokale engagement. ”Vi 
har en VELUX-fond, der støtter lokale ak-
tiviteter og initiativer. Det kan være lokale 
sportsforeninger, et lokalt renoveringspro-
jekt eller noget helt tredje,” afslutter han.

SKÆRBÆK BYGNINGSINDUSTRI 
– FREMTIDENS TRÆTEKNOLOGI 

Annonce

I Skærbæk ligger en af verdens førende virksomheder inden for træteknologi. Skærbæk 
Bygningsindustri er en del af VELUX-koncernen og producerer trækomponenter til 
 VELUX ovenlysvinduer. Samtidig er virksomheden et moderselskab inden for udvikling 
af komponenter, teknikker og udstyr – og ikke mindst en attraktiv arbejdsplads.

Industrivej 11  //  6780 Skærbæk  //  Tlf. 7395 1888  //  www.velux.dk
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”Rig på natur lige
uden for havelågen



Side 22  /  Tønder Bosætningsbrochure

En god talemåde at lære, hvis du flytter til Tønder Kommune, 
er sinne mæ æ vinne. Talemåden er sønderjysk for “roooolig 
nu”, men er også slående for den livsstil og det temperament, 
du finder hernede sydpå. Her er højt til loftet – og himlen – og 
mens andre spilder tiden med at sidde i kø på E45, bruger vi 
den med vores familie og venner.

Mere kvalitet for pengene
Du er måske faldet over udtrykket ”mere kvalitet for pengene”, 
der faktisk beskriver Tønder Kommune ganske godt. Vi har 
nemlig i en årrække været blandt de kommuner, hvor en familie 
har flest penge tilbage at leve for, når skat og bolig er betalt. 

Én af  grundene er, at vi har de laveste huspriser i Syddanmark 
– og hos os får du både meget kvalitetsbolig for pengene og 
mulighed for at bo, præcis som du har lyst. Du finder charme-
rende byhuse i kringlede gader, lækre lejligheder midt i det pul-
serende byliv, boliger tæt på vand og marsk og stille villakvarte-
rer, hvor du får en kop kaffe med din nabo over hækken, mens 
jeres børn tegner med kridt på vejen. Har du en indre arkitekt 
og bygmester i maven, vil vi opfordre dig til at tage en tur rundt 
i kommunen, hvor du finder et hav af  attraktive byggegrunde.  

Lige meget hvilken form for bolig, du vælger, er du ikke langt 
fra den nærmeste daginstitution eller skole. I Tønder Kommu-

ne har vi pasningsgaranti, lave institutionspriser og et godt ud-
valg af  både folkeskoler, frie skoler, private skoler og eftersko-
ler. Når dine børn bliver store, har de mulighed for at gå på en 
af  kommunens ungdomsuddannelser eller tage et ophold på en 
af  vores højskoler – det er bare med at vælge. 

Overskud til familielivet
Tønder Kommunes borgere giver udtryk for en høj generel til-
fredshed med livet – og helt i top ligger tilfredsheden med fa-
milielivet. Det er dog ikke noget under. Det økonomiske over-
skud giver nemlig mange borgere mulighed for at fokusere på 
andet end karrieren, og det ekstra plus på fritidskontoen vælger 
de fleste at bruge på familien. Derfor prioriterer nogle familier 
også at lade den ene forælder gå ned i tid, mens børnene er små, 
så hverdagen bliver mindre hektisk. Nærværet og sammenhol-
det i vores lokalsamfund gør, at trygheden i kommunen er høj 
– og giver dine børn mulighed for at cykle til og fra vennerne, 
uden at du skal bekymre dig om tung trafik og med en vished 
om, at dine naboer nok skal hjælpe med at holde øje. 

Er du alligevel én af  dem, der, trods nærvær, ro og sammen-
hold, insisterer på at have bare en lille smule travlt, kan du altid 
forkorte sinne med æ vinne til sinne gas - og så ellers skynde dig 
med videre på vores rundtur.

RIG PÅ 
TRYGHED 
OG TRIVSEL

DIN TUR: 
ANNIKA 
OG KLAUS
Tilflyttere 
”At vi valgte at flytte til Brøns, var egentlig en tilfældighed, 
men området og det tætte lokalsamfund tiltaler os meget. 
Storbyen er for stressende, og man kender ikke sine naboer 
på den anden side af  hækken. Vi er begge to meget sociale 
mennesker og kan godt lide at komme ud og være aktive i det 
lokale.

Det bedste ved at bo i Tønder Kommune, for vores vedkom-
mende Brøns, er, at vi har alle muligheder lige om hjørnet; et 
godt bysamfund, mange indkøbsmuligheder, masser af  fritids-
aktiviteter og gode skoler og børnehaver tæt på. Vi har ikke selv 
børn, men vi har en stor omgangskreds i omegnen, der kun 
taler godt om de muligheder, man har som børnefamilie herne-

de, så vi er trygge, når vi engang bevæger os ud på det eventyr. 
Der er mange fordele ved at bo i Brøns fremfor i storbyen. Vi 
vægter begge to et godt naboskab højere end det at bo i en stor-
by, og det har vi fået i Brøns. Derudover bruger vi meget tid på 
at tage ud og nyde den dejlige natur i Nationalpark Vadehavet 
eller gå en tur i skoven.”

Citat sættes op her

Tønder Kommunes foretrukne ejendomsmægler
EDC sælger ca. 31% af alle boliger i kommunen – kontakt os og kom godt videre...
Kilde: Boligsidens Find mægler funktion, Tønder kommune, alle boligtyper. Opgjort d. 23-07-2018.

Vesterholm ApS | Kogadecentret, Kogade 2 | 6270 Tønder | Tlf. 74 72 61 88



Agerskov by og omegn er en attraktiv bo-
sætningsmulighed for alle - især børnefami-
lier, som ønsker at slå sig ned i et levende 
og trygt lokalmiljø, hvor der samtidig er 
en tæt berøringsflade ud til resten af Søn-
derjyllands mange spændende karriemulig-
heder og tilbud.

Agerskov ligger midt i Sønderjyllands smuk-
keste egn. Byen har et godt erhvervs- og 
handelsliv med mange små virksomheder 
med stor ekspertise. Gode byggegrunde 
er tilgængelige i udkanten af byen i natur-
skønne omgivelser. Her har du mulighed for 
at leve dine helt store boligdrømme ud 
- også økonomisk. 

Agerskov Handels- 
og Håndværkerforening
Foreningen er unik for det lokale erhvervs- 
og handelsliv i Agerskov-området. Formålet 
er at sætte Agerskov på landkortet som en 
attraktiv by og et godt sted at bo og arbej-
de. Har du en iværksætter i maven, så er 
Agerskov Handels- og Håndværkerforening 
parat til at bakke op om dit initiativ.

By og lokalliv 
Agerskov huser mere end 1.200 indbyg-
gere, som alle i kraft af deres lokale en-
gagement og frivillighed arbejder for at 
skabe lokale, trygge rammer samt gode 
oplevelser og tilbud til områdets beboere 
og gæster. Alle kulturelle tilbud og institu-
tioner ligger tæt placeret, for i Agerskov vil 
man hinanden og fællesskabet. 

Der tilbydes børnepasning for de mindste i 
den kommunale dagpleje, den private dag-
pleje eller vuggestue. Derudover findes der 
både SFO og Club 10-16. 

På uddannelsesfronten er Agerskov også 
med. Her findes børnehave, kommunesko-
le, friskole og Agerskov Efterskole. Videre-
uddannelse er tilgængeligt i de større nabo-
byer Tønder, Haderslev og Aabenraa.

Forenings- og fritidsliv
Forenings- og fritidslivet blomstrer i Ager-
skov. Her findes bl.a. en af de største cy-
kelklubber i landsdelen  ACK91, kunst-
græsbane i byen og en stor svømmehal. 

Den smukke, omkringliggende natur er 
mangfoldig og kuperet, og mange af de lo-
kale nyder den i løbesko, på racercykel og 
på mountainbike. Her findes desuden et 
fitnesscenter og en idrætshal, som dagligt 
er i brug til forskellige foreningssaktiviteter. 
Yoga, floorball, hjernegymnastik eller hvad 
med eSport?

Gennem året udvikles og afvikles mange 
forskellige aktiviteter og arrangementer 
i byen. Herunder spændende oplæg, kon-
certer, højtidsarrangementer og sportsak-
tiviteter. Agerskov er derudover vært for 
andre større begivenheder. Bl.a. en af Søn-
derjyllands største ekstremløb Extreme 
Challenge, og Agerskov Triatlon, hvor mere 
end 750 deltagere er med. 

Lige meget hvad du har af fritidsinteresser, 
har Agerskov et aktivt foreningsliv, som glæ-
der sig til at tage imod dig og din familie. I 
Agerskov føler man sig hjemme. Byen har 
sjæl og beboerne har omsorg for hinanden. 
Her har du mulighed for at være en del af 
lokalsamfundet.

AGERSKOV
– SØNDERJYLLANDS HOTSPOT  

Annonce

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed er helt centralt, når man gør sig tanker om
bo sætnings muligheder.  Agerskov ligger i hjertet af Sønderjylland, og i en radius af 30 km
ligger alle Sønderjyllands muligheder åbne med kun 15 km til motorvejen. Men Agerskov
er meget mere end beliggenhed. Det er også et levende og dynamisk lokalmiljø.

Sonja Petersen, tlf. 21743706  //  Ellen Jacobsen, tlf. 30283810  // www.agerskov.dk
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Sønderjylland er et foreningsland, og Tønder Kommune er in-
gen undtagelse. Vi har flere end 400 forskellige foreninger og 
er rig på en helt unik forenings- og frivillighedskultur. I vores 
lokalsamfund sørger aktive ildsjæle for, at du både kan gå til 
foobul’, spille gitar og sejl – og at du som tilflytter får et netværk 
i din fritid.     

I Tønder Kommune har vi en stærk tradition for forenings-
livet. Til forskel fra borgere i de større byer har vi ofte plus 
på fritidskontoen, og den ekstra fritid bruger mange af  vores 
borgere i diverse foreninger, hvor sammenhold og samvær med 
gode venner er en topprioritet. Det betyder også, at alle vores 
lokalsamfund byder på varierende foreningsmuligheder inden 
for både sport, fritid, politik, kunst og kultur. 

I en kommune med så meget natur og vand som vores er uden-
dørsaktiviteter som jagt, sejlsport, løb og cykling selvfølgelig 
nærliggende. Er du mest til hårdt underlag under fødderne og 
den velkendte duft af  sportshal, har vi heldigvis også masser af  
haller, hvor du kan slå dig løs. Er det den politiske gerning, der 
trækker, er der rig mulighed for at melde sig ind i en politisk 
forening, ligesom du også kan finde foreninger, der byder på 
fritidsaktiviteter som hækling og syning. 

Kort sagt: Vores foreningsliv er lige så mangfoldigt som resten 
af  kommunen.   
Frivillighed 
Det mangfoldige foreningsliv smitter også af  på frivilligheden, 
og hos os går de to f ’er – foreningsliv og frivillighed – ofte 
hånd i hånd. 

Tønder Kommuner er en af  de kommuner, hvor allerflest bor-
gere arbejder frivilligt. Faktisk ligger vi i top tre blandt de syd-
danske kommuner, når det gælder frivilligt engagement, og det 
høje engagement gælder stort set alle aldersgrupper.  

Ligegyldigt om du vælger at melde dig ind i en forening som 
medlem eller som frivillig (eller måske endda begge dele, hvis 
det går vildt for sig), så er foreningslivet et godt sted at starte, 
når du skal opbygge dit fremtidige netværk. 

Vi vil vove at påstå, at dine nye venner ikke er længere væk end 
den nærmeste forening – så det er bare med at gå på opdagelse 
i vores forenings- og frivillighedskultur. 

RIG PÅ 
DET AKTIVE 
FORENINGSLIV
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DIN TUR: 
KIRSTINE
Tilflytter og direktør for Tønder Festival

”Jeg flyttede til Tønder Kommune, fordi jeg fik mit drømmejob 
som direktør for Tønder Festival i 2014. Jeg boede på det tids-
punkt i København og havde i flere år tænkt, at jeg gerne ville 
flytte ud af  byen – og så blev det Tønder.

Det bedste ved at bo i Tønder Kommune er alle de dejlige men-
nesker, der bor her og så selvfølgelig Tønder Festival. Jeg er 
virkelig blevet taget godt imod, og det er jeg meget glad og 
taknemmelig for. Noget af  det, jeg også holder virkelig meget 
af, er naturen. Den er lige uden for dørene, og den bliver hurtigt 
en del af  ens hverdag, når man bor her.

Tønder ligger kun 6 km fra den dansk/tyske grænse og kun 
omkring 2,5 time i tog fra Hamborg. Det betyder, at man nemt 
kan få glæde af  Hamborgs farverige kultur- og byliv. Nordtysk-
land byder også på mange hyggelige byer som for eksempel 
Friedrichstadt, Flensborg og Husum. Det er noget, jeg først har 
opdaget efter, at jeg flyttede herned.
 
Det frivillige arbejde er hele Tønder Festivals fundament og 
DNA. Det var frivillige, der i 1974 startede festivalen, og det er 
de frivillige, der gør, at vi har en festival i dag. Der er enormt 
meget engagement og drivkraft i Tønder, og det er en stor for-
nøjelse at arbejde sammen med så mange dygtige frivillige på 
festivalen.
 
Jeg tror endnu ikke, at jeg har mødt én i Tønder, som ikke er 
frivillig i en eller anden sammenhæng, og de fleste, jeg møder, er 
tilmed engageret i frivilligt arbejde mange forskellige steder. Det 

betyder, at der sker utrolig mange ting i Tønder Kommune, fordi 
dem, der bor her, er meget aktive og vant til at få ting til at ske. 
 
Mange frivillige får venskaber og oplevelser for livet. På Tønder 
Festival er der et stærkt sammenhold mellem de frivillige. Man-
ge har arbejdet sammen på festivalen i en årrække og bruger 
festivalen som et festligt mødested, hvor de kan mødes med fa-
milie og venner. Som frivillig er man også med til at gøre en stor 
forskel. Tønder Festival betyder meget for mange mennesker 
(festivalgæster, musikere, frivillige, sponsorer og mange andre), 
og som frivillig er man altså med til at skabe en begivenhed og 
en festivalkultur, der gør en forskel i mange menneskers liv.”

www.romo-tonder.dk

”I Tønder er vi 
rig på musikkultur



SALUS administrerer mere end 9.000 boliger i hele Sønderjylland 
– og vi kan med garanti finde en bolig, der passer til det, du drømmer om.

VI HAR DIN NÆSTE BOLIG

Egevej 9
6200 Aabenraa
Tlf: 73 45 65 00

salus@salus-bolig.dk

TØNDER
SØNDERBORG

AABENRAABREDEBRO

SKÆRBÆK
TOFTLUND

NORDBORG

GRÅSTEN
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”Vi det ikke være
den perfekte baghave
til dit hus?



Think Performance
At Hartmann, we aim to raise the bar all the way from super-efficient

egg packing to compelling branding and POS advertising.

So when we say Think Performance, we mean think greater 
sustainability, runability and profitability.

See more on hartmann-packaging.com

Brødrene Hartmann A/S • Hartmannsvej 2 • 6270 Tønder • +45 74 72 85 00 • bhtonder@hartmann-packaging.com • www.hartmann-packaging.com
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om du måske allerede har opfanget, er den sønderjyske dialekt 
helt sin egen. Hos os er mut ikke noget, man er, men noget, 
man får, og bom er både det, vi afspærrer vejen med og det, vi 
handler over grænsen. Sønderjysk kommer i mange former, og 
slår vi os rigtig løs, er det ikke sikkert, at du får det hele med – 
det kan nemlig være svært at forstå ’æ språch’. 

Du vil dog hurtigt lære, at mut er et kys, og at bom er ungernes 
fredagsslik – og at de fleste sønderjyder faktisk kan slå over i 
rigsdansk. 

Som vores rundtur har vist, er Tønder Kommune nemlig kon-
trasternes kommune. Vi er fordybelse og ro ved Vadehavet. Vi 
er det pulserende caféliv i byerne. Vi er det almindelige, det 
trygge, det storslåede, det historiske, det unikke, det musikalske 
og det traditionelle. 

Og så er vi selvfølgelig også nichen. Dét, du ikke troede, at 
kommunen længst mod syd ville rumme.

Hvor ville du ellers spise gallamiddag iført festtøj og gummi-
støvler – og med fødderne solidt plantet i Vadehavet under høj 
sol og mågeskrig? Eller opleve første verdenskrig på tætteste 
hold, når det verdenshistorie flyangreb mod Zeppelin Luft-
skibsbasen i Tønder iscenesættes via special effects?

Kluestache
Én af  de sportsgrene, der hører til vores egn, er Kluestache - 
eller Springstage, afhængigt af, hvilken sønderjyde du render 
ind i. Her gælder det om ved hjælp af  en ’springstage’ at springe 
så langt som muligt, lidt i lighed med den mere kendte disciplin 
stangspring. 

Kluestache er egentlig ikke født som en sport, men derimod 
som et nødvendigt transportmiddel, da ’springstagen’ oprin-
deligt var marskbondens eneste mulighed for at komme rundt 
mellem marskens mange grøfter, kanaler og priler. 

For de eventyrlystne er det selvfølgelig muligt at prøve kræfter 
med sporten, men tag skiftetøj med: Hvis ikke du mestrer tek-
nikken, risikerer du en dukkert i det mudrede marskvand.

Skaterpark
Er dine børn ikke så meget til at springe langt, men mere til at 
hoppe rundt, er kommunens skaterpark stedet for dem. Ska-
terparken ligger i sportshjertet af  Tønder ved Tønder Hallerne 
og skaber et unikt børne- og ungemiljø. Hvad enten dine børn 
er til BMX, skateboard, løbehjul eller inlinere, kan de sammen 
med kommunens andre unge øve tricks på parkens forhindrin-
ger og blive en del af  et socialt fællesskab. 

Skaterparken er åben for alle, så hvis du selv er i besiddelse af  
et indre legebarn, er det bare med at spænde hjelmen – udfor-
dringerne er nemlig både til nybegyndere og øvede.

Rømø Motor Festival
En begivenhed, der både er for store og små legebørn, er den 
historiske Rømø Motor Festival, der hvert år tiltrækker flere 
tusinde tilskuere. Festivalen foregår på Lakolk Strand, hvor til-
skuerne kan opleve veteranbiler og klassiske motorcykler fra 
mange lande dyste mod hinanden i et af  Danmarks smukkeste 
strandkapløb. 

Kite Buggy og Blokart 
Har du ikke benzin i blodet, og vil du gerne nyde naturen uden 
larm, kan vi selvfølgelig også byde på mere miljøvenlig motor-
sport – som for eksempel disciplinen med det mundrette navn 
Kite Buggy. En Kite Buggy er en gokart uden motorstøj, og 
som ikke forurener. Trods de miljømæssige fordele kommer du 
dog ikke til at mangle spænding; buggy’en kan nemlig skyde en 
fart på op til 100 km/t. 

Et andet alternativ, med et mindst lige så mundret navn, er Blo-
kart. En Blokart er en trehjulet, håndstyret vogn med sejl, der 
giver dig mulighed for at suse henover vores smukke strande. 
Blokarten er nem at lære, og så kan du leje den med et dobbelt-
sæde og nyde både vinden, naturen og oplevelsen med dit barn. 

RIG PÅ 
NICHE

”Hos os er vi
langt ude på den
fede måde.



Nybolig 
Skærbæk & Rømø
Storegade 38A · 6780 Skærbæk
Tlf. 7475 2488

Nybolig 
Michael Riis, Tønder
Østergade · 6270 Tønder
Tlf. 7472 3101

Vi sælger Tønder Kommune! Går du i salgstanker? 
Kontakt Nybolig for en uforpligtende salgsvurdering 
– vi har 34 års erfaring i lokalområdet.
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DIN TUR: 
NIKOLAJ ER SKATER

”Jeg synes, at Tønder by har en fin størrelse, man kommer hur-
tigt rundt i byen. Man kender rigtig mange i byen, eller har set 
dem før, hvilket gør, at ens omgangskreds er ret stor. Det er 
også en god ting, at der ikke er langt til nabobyerne, hvor jeg 
også har mange venner.

Jeg dyrker svømning tre gange om ugen, og det er fedt at kom-
me i Tønder Hallerne. Jeg spiller også lidt Basketball dernede. 
Efter skolen tager mig og mine venner nogle gange ned i gå-
gaden, hvor der er nogle gode spisesteder, og gågaden er ret 
hyggelig.

Skaterparken er et fedt sted at være, og det giver et helt nyt om-
råde omkring hallerne, hvor mig og mine venner skater og hyg-
ger. Her kommer mange forskellige typer i parken, som man 
ikke møder i hverdagen, og der er altid god stemning hernede. 
Man tager hensyn til hinanden, og alle kan være med.”

”Skaterparken er et fedt sted 
at være, og det giver et helt nyt 
område omkring hallerne, hvor 
mig og mine venner skater 
og hygger.



Vi er fagfolk 
med passion 
for gulve og 
gardiner!
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Det var et lille udpluk af  de nicher, som vi byder på her i Tønder Kommune. Jeg håber, at du 
har nydt vores rundtur gennem kommunen, og at du har fået en fornemmelse af  alle de ting, 
vi er rig på. Vi er selvfølgelig andet og mere end det, jeg kunne nå at vise på vores korte tur.

 Derfor vil jeg opfordre dig til at tage på din egen tur til Tønder Kommune og danne dig et 
indtryk af  kommunen længst mod syd. Tønder Kommune er nemlig rig på tur.

Og nu er det din tur. 

Bosætningskonsulent
Marianne Okholm 

”Hvornår tager 
du springet?
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