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VELKOMMEN TIL
AABENRAA KOMMUNE

De lokale virksomheder og Aabenraa Kommune byder dig velkommen

Endelig er du her! Vi har ventet på dig … 

Vi håber at du kommer til at elske Aabenraa og Sønderjylland, som vi gør. Vi er 
begejstrede over at du har valgt at bosætte dig her. 

Det giver os nemlig mulighed for at vise dig kommunen med vores briller på. Vi 
vil gerne invitere dig indenfor hos os med gode tilbud i den første tid og lokke 
dig ud på spændende oplevelser i din nye kommune. 

Du behøver ikke være turist, for at gå på opdagelse.

I Aabenraa kommune er vi overalt tæt på skov og strand. Det giver os nogle 
unikke muligheder for at bruge fritiden aktiv i vores alsidige natur. 

Hvis du kigger på landkortet, så ligge Aabenraa faktisk ret lækkert. Vi bor et 
stenkast fra vores tyske naboer, og du når langt på motorvejen på en lille time, 
hvis du vil mod nord eller vest i det danske land. 

Vi glæder os til at lære dig og måske din familie at kende. Så derfor har vi lavet 
dette hæfte med tilbud fra virksomheder fordelt i hele kommunen. Vi har lagt 
vægt på at tilbuddene skal være en håndsrækning i den første tid eller opfordre 
dig til at komme ud og opleve alle kommunens kringelkroge. 

God fornøjelse med det gode liv i din nye kommune – vi ses når du kommer 
og indløser dine tilbud. 
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EN HJÆLPENDE HÅND
 I DEN FØRSTE TID

Er du kommet godt på plads, og er 
du faldet godt til i dit nye hjem? 
Eller mangler der lige det sidste, 

før du kan føle dig hjemme i de nye 
omgivelser? Måske skal du i gang 

med en større renovering? 

Vi har fundet en masse 
virksomheder, der gerne vil give 
dig et tilbud på lige det, du står 
og mangler i den første tid som 

nytilfl yttet til kommunen. 

God fornøjelse med dit nye hjem og 
dit gode liv i din nye kommune. 
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EN HJÆLPENDE HÅND
I DEN FØRSTE TID

INDFLYTTERMIDDAG MED GOD VIN OG OVERNATNING

Den helt rigtige vin til indfl yttermiddagen
Vin og Gastro byder hjertelig velkommen med 15% rabat ved vinkøb på kr. 
500,00 og giver vejledning så vin og mad går op i en højere enhed.  
Besøg os på Storetorv 9 i Aabenraa eller www.vinoggastro.dk

Hvor skal dine gæster sove?
Skovridergaarden i Aabenraa har en fl ot ferielejlighed og senge i 
verdensklasse til dine gæster. Vi giver 100 kr. rabat pr. nat, i op til 
7 sammenhængende dage. Se mere på www.skovridergaardens.dk

DIT NYE HJEM

Få 2 sækkemærker til ekstra affald (værdi 60kr)
Har du for meget affald? Sæt dit sækkemærke på en gennemsigtig 
affaldssæk ved skraldespanden, så tager Arwos den med næste gang vi 
tømmer. Hent mærkerne i Arwos’ genbrugsbutikker i Padborg og Aabenraa

Har du styr på værtindegaven?
Besøg en ægte glaskunstner i Aabenraa og se hvor fl ot glaskunst kan 
være. Jette giver 20% rabat på glaskunst i butikken. Eskjær Aa har udover 
glaskunst også tøj og malerier i butikken.

Der Nordschleswiger 1 Monat gratis
Deutsche Tageszeitung in Dänemark. Immer aktuell  auf Computer, iPad 
oder Smartphone. Probieren Sie den Nordschleswiger! 
Anmelden Tel.: 7462 3880 oder Mail: vertrieb@nordschleswiger.dk
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EN HJÆLPENDE HÅND
I DEN FØRSTE TID

Få gratis sikkerhed på 2 computere hos AGR Consult
AGR Consult i Padborg byder jer velkommen til en tryg hverdag i Aabenraa 
Kommune med gratis sikkerhedsprogrammer fra ESET til 2 computere i 15 
måneder, Værdi kr. 475,00  Ring på tlf.: 2546 0055.

En gratis elektriker-time fra EL-Møller, Rødekro
Vi tilbyder dig en gratis elektriker-time, som fratrækkes på fakturaen.
Du kan bruge timen til f.eks. ophængning af lamper i dit nye hjem eller 
andre former for elektriker-arbejder. Ring på 7466 2207.

Gratis hustjek, energitjek og inspiration
Er der (for) mange bolde i luften ovenpå fl ytningen? Kontakt Kraftman A/S. 
Som Aabenraas største håndværkerfi rma klarer vi renoveringen - mens I 
lærer byen at kende. Kontakt os på tlf.: 7462 2060.

Dansk snedkerhåndværk til din bolig
Multiform Aabenraa tilbyder et gratis designforslag på køkken, bad eller 
garderobe i kompromisløs håndværkskvalitet. www.multiform.dk 

Skadedyr, lugt eller skimmel?
Spar 20% på alle behandlinger. Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse i Aaben-
raa klarer opgaven hurtigt, effektivt og billigt. Ring til 4125 3377.

Hvem elsker ikke nypudsede vinduer?
Tinglev Vinduespolering giver 100,- rabat på vinduesvask. Vi tilbyder også 
fl iserensning med efterfølgende algebehandling og imprægnering til kun 
55,- pr m2 – kontakt os på 22915192 eller Facebook.
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EN HJÆLPENDE HÅND
I DEN FØRSTE TID

Giv dit nye hjem en opfriskning
Farver og Gardiner i Aabenraa er din specialist i maling, gardiner og tapeter 
og tilbyder dig udover vores ekspertise 25% på dit første køb i vores butik 
på Madevej i Aabenraa. www.farveroggardiner.dk 

20% på dit første køb til din drømmehave
Havekompagniet er et stort havecenter med alt i planter og tilbehør til 
drivhus, have og terrasse. Se havekompagniet.dk, Facebook eller ring 
74613506. Husk du kan bruge fradrag til din anlægsgartner.

Skal der navn på postkassen?
På dahlsgravering.dk fi nder du dit nye postkasseskilt. Skriv Aabenraa2018 i 
rabatkoden og få skiltet for 100,-. Se dig omkring i shoppen og fi nd masser 
af gaveartikler med personlig gravering.

ISTANDSÆTTELSE OG INDRETNING AF HUS OG HAVE

GARANT RØDEKRO
Østergade 70 · 6230 Rødekro
74 66 21 24 · www.garant.nu

TÆPPER · GULVE · GARDINER · MALING

Mød os på 
facebook

Rene gulve og tæpper til dit nye hjem
Kom ind i Garant Tæpper i Rødekro og afhent en gratis sæbe til gulvvask, 
mens du kigger på vores store udvalg indenfor gulve, gardiner, klinker, 
maling og boligtilbehør. Ved køb af afpassede tæpper får du 25% rabat.

Syddansk Gardinservice - din lokale gardinmand
Jørn er din nye gardinmand med mere end 30 års erfaring. Du får personlig 
rådgivning og tryghedsgaranti gennem hele processen. Ring 4250 9050 og 
få 20% rabat – se også gardinservice.nu.

Bliv medlem i din lokale SuperBrugsen
Køb et COOP medlemskab i kiosken i SuperBrugsen Rødekro. Så får du en 
velkomstgave med Änglamark produkter til en værdi af 200,00 kroner. 
superbrugsenroedekro.dk
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EN HJÆLPENDE HÅND
I DEN FØRSTE TID

SKAL VI HJÆLPE DIG MED AT FINDE DIT DRØMMEHUS?

Drømmer du om en ny bolig?
Vi kender din nye kommune og deler gerne vores viden med dig. Kom ind i 
Nybolig i Aabenraa og få en uforpligtende snak om dine muligheder eller et 
gratis købermøde. Så giver vi en fl aske vin.

Op til 28% rabat på forsikring hos ETU Forsikring
Dit lokale forsikringsselskab i Aabenraa kommune tilbyder gennemgang af 
jeres forsikringsforhold og yder op til 28% rabat. Kontakt os på 
info@etuforsikring.dk eller tlf.: 74728600. Velkommen.

Mød ”Havkatten”, Jyske Bank
Vi går egne veje for kunderne – uden bonus og provision men med billige 
og fl eksible boliglån. Prøv vores unikke Totalkonto. Kan I ikke spare 3.000 
kr. årligt, får I en fl . god rødvin med hjem.

Gratis hjulskift værdi 200 kr
Becks Autoservice Industri Vest i Tinglev, vi opbevarer dine hjul gratis og 
servicerer alle bilmærker. 
Becks-autoservice.dk også på Facebook.

SÅDAN FÅR DU STYR PÅ BILEN

Få et gratis biltjek – så I er klar til 2 på tur
Din Bilpartner/ Hærvejens Autocenter – si’r mojn til dig og din bil og giver 
det første biltjek gratis. Reservedele til kostpris - hver gang. 
Hærvejen 85, 6230 Rødekro, tlf.: 7466 2424
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EN HJÆLPENDE HÅND
I DEN FØRSTE TID

5 stjernet dækhotel hos HLT Service i Aabenraa
Opbevaring og hjulskift af et sæt vinter/sommerdæk. Mojn og velkommen 
pris kr. 100,00 Normalpris kr. 199,00 
Tlf.: 74617332 -  www.hltservice.com

SELVSTÆNDIG ELLER NYT HJEMMEKONTOR?

Selvstændig og ny i Aabenraa?
Confero webbureau i Aabenraa giver en times gratis rådgivning ved opstart 
af din nye webshop eller hjemmeside. Se vores løsninger på 
www.confero.dk, kontakt os på tlf. 7362 5131 eller info@confero.dk

Få et gratis økonomitjek i Sydbank 
I Sydbank vil vi gerne byde dig velkommen i Aabenraa Kommune med et 
gratis økonomitjek, hvor vi giver et bud på, hvad vi kan gøre for dig. Book et 
møde på tlf. 70107879 eller soenderjylland@sydbank.dk

Rabat på møbler til den nye bolig
Kontorsyd giver dig rabat på kr. 300,- ved køb i vores møbelafdeling. Kom 
og gør en god handel på Dammen 2 i  Padborg. 
Tlf. 7412 3360 – www.kontorsyd.dk
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FORENINGSLIV
Bliv en del af dit lokale foreningsliv. Find ud af, hvad du 
skal bruge din fritid på via conventus.dk/aabenraa –  
Aabenraas foreningsliv 

eller aabenraa.dk/oplev – vores kalender med kultur-, 
fritids- og oplevelsestilbud til alle i kommunen. 
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2 PÅ TUR
- GÅ PÅ OPDAGELSE

Når du er kommet nogenlunde 
på plads i dit nye hjem, bliver der 

måske tid til at opleve din nye 
kommune. 

Vi har forsøgt at samle nogle af 
tilbuddene fra virksomhederne 
fra nord, syd, øst og vest, så du 
kommer lidt rundt i kommunen 

og får et indtryk af, hvad din nye 
kommune kan byde på. 

Vi håber, at det kan inspirere dig 
til at opleve endnu mere 

i dit lokalområde. 
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2 PÅ TUR
- GÅ PÅ OPDAGELSE

Arena Aabenraa Svømmehal byder jer velkommen
GRATIS entré for 1 voksen og 1 barn til svømmehallen med 25 m bassin, 
børnebassin, dampbad, sauna og spa pool. Se også vores sportshaller, café, 
træningscenter mm. Se mere på www.arenaaabenraa.dk.

Giv High-Five efter 4 timer på toppen
Sønderjyllands eneste, sjoveste og vildeste klatrepark giver 25% rabat på 
klatring for 2 personer i naturskønne HighPark Sønderjylland i Aabenraa. 
Ring til os og book jeres første tur på tlf.: 74698927

LÆT Æ RUMPET OG OPLEV DIN NYE KOMMUNE

Få ro og balance i dit liv med MediYoga 
Kom til MediYoga hos Lilliendal Yoga i Aabenraa. Er du selv koster én gang 
100,- (værdi 200,-) er I to koster det 150,-. For nærmere info ring på tlf. 
2279 4886 eller facebook.com/lilliendalyoga

Sinne mæ æ vinne- cykelturen er reddet
Er slangen platset?  Karstens Cykler i Aabenraa giver en gratis lapning 
(værdi af kr. 268,00) så I kan komme ud og nyde de skønne cykelruter i 
Aabenraa kommune. Karstens Cykler, telefon 74628500

Spil golf i den foretrukne golfklub
Sønderjyllands Golfklub tilbyder 3 måneders gratis prøvemedlemskab til 
tilfl yttere. Er I allerede golfspillere, tilbydes I 1 gratis runde. Ring på tlf. 
7468 7525 eller besøg os på Golfbanevej 3 i Uge
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50% rabat på picnickurv 
Kalvø Badehotel giver dig mulighed for at opleve Kalvø og 50% rabat på en 
picnickurv. Vælg imellem familie-, romantisk- eller luksusudgaven. Vi ses 
på Kalvø Badehotel, Rødekro --> kalvoebadehotel.dk

Smørebrød ad libitum på Folkehjem
Mærk historiens vingesus og nyd en aften med smørebrød ad libitum. Tag 
to afsted og betal for én. Vi holder smørebrødsaften 4 gange om året. Se 
folkehjem.dk for kommende datoer.

BYTUR, KULTUR OG MAD

Ska’ vi langs i awten?
Gazzværket i Aabenraa byder jer indenfor til en ’galt glant awten’ med to 
gratis entré til en fredag eller lørdag aften i byen. Gælder ikke til koncerter 
og events. Besøg os på www.gazzvaerket.dk

Skal vi en tur i biffen?
Kinorama i Aabenraa forkæler dig med en gratis mellem popcorn når du 
lægger vejen forbi 1. gang. Se alle de nyeste fi lm i biografen og nyd en god 
biograftur i Aabenraa Se hvad der går af fi lm på kinorama.dk

Er der usædvanligt stille i den nye bolig?
Er du sikker i trafi kken når I er på cykeltur i den skønne natur? Ring til Din 
Mobile Hørelse, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis høreprøve til en 
værdi af 500.- kr.  Telefon 71 999 593.
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20% rabat på sko Cornett Sko
Jeres lokale skobutik, byder jer velkommen med 20% rabat på det første 
køb hos Cornett Sko. Tilbuddet gælder ikke for i forvejen nedsatte varer og 
tilbehør. Besøg os på Ramsherred 21 i Aabenraa.

Få 100 kr. rabat ved køb for 500 kr
Intersport Aabenraa byder jer velkommen med en rabat på 100 kr. ved 
køb for 500 kr.  I ønskes gode og aktive fornøjelser på jeres ture rundt i 
kommunen. Besøg os på Storegade 35, 6200 Aabenraa.

SHOPPING

Er det tid til fornyelse eller forvandling?
Hos Fahrendorff Optik i Aabenraa fi nder du byens mest spændende udvalg 
af brillestel. Vi byder vi dig velkommen med 50% rabat på nye glas. Hos 
Fahrendorff Optik er synsprøven altid gratis. 

Lækkert mærketøj i New York
Tag et smut på shoppetur i gågaden og besøg New York i Aabenraa. Som 
tilfl ytter får du 20% på dit første køb. Kom ind i butikken og se vores store 
udvalg både til ham og hende. www.newyorkstore.dk

Nyd cafélivet på Café Kridt
Mojn og velkommen hos Café Kridt. Kom ind i vores dejlige café på Store-
torv i Aabenraa, der ånder af hygge og atmosfære og få 2 x kakao med 
fl ødeskum gratis. Se vores menu på www.cafekridt.dk
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- GÅ PÅ OPDAGELSE

En pose gratis te fra Carstensens Tehandel
Skandinaviens største tehandel byder velkommen og forkæler alle sanser 
med te, chokolade, kaffe og lokale specialiteter. Mød teens verden i 
Aabenraa, med vor præmierede Prinsesse Tatianas te-blanding.  

20% på modetøj til kvinder hos Ramsherred 18
Alle nytilfl yttere som handler første gang i Ramsherred 18, Aabenraa, får 
20% på det første køb. Vi glæder os meget til at se dig i butikken med 
modetøj til kvinden der går op i kvalitet og pasform. 
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PÅ TUR I
KOMMUNEN: SYD

Fredagsvandretur på grænsen
På nordsiden af Flensborg fjord fi nder du en af de fl otteste kyststrækninger i Aaben-
raa Kommune. Nyd en dejlig gåtur på Gendarmstien, der er en kystnær vandrerute, der 
strækker sig fra Padborg til Als. Strækningen fra Padborg til Sønderhav byder på fantastisk 
natur, både i skov og ved strand, og du har mulighed for at spise en pølse i Sønderhav 
eller besøge fl ere gourmetrestauranter undervejs. Du kan hente et kort over vandreruten 
på det lokale turistbureau i Aabenraa eller på biblioteket i Bov. 
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PÅ TUR I
KOMMUNEN: SYD

Er der hul i sokkerne? 
Hos Palle i Padborg forærer vi dig et par herrestrømper, når du kommer ind 
i butikken og siger mojn til os. Vi har både herretøj og sportstøj til 
hele familien.

Smukke blomster fra Klokkeblomsten Padborg
Kom forbi og se det store udvalg af blomster til inde og ude. Vi forærer dig 
en smuk plante til dit nye hjem. Medbring gerne dine egne skjulere - vi 
planter også i dem. Vi glæder os til at se dig!

Nyd en søndagssteg med hele familien 
Vi vil gerne byde dig din familie velkommen til A Hereford Beefstouw Kruså 
»Holdbi Kro« med en søndagssteg til 5 personer for 499,-(værdi 595,-). 
Ring til os på tlf.: 7467 3000 eller besøg a-h-b.dk.

SuperBrugsen Padborg
Gavekort på 2 lækre fredagsbøffer eller 5 stk. fredagssmørrebrød. Er du 
ikke allerede medlem af Coop giver vi et gratis medlemskab. Værdi kr. 200

Afstikker: Vil du hellere afsted om søndagen?
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PÅ TUR I
KOMMUNEN: SYDVEST

Familiefoto og sommersjov
Tinglev er en stationsby med to kulturer. Dansk og tysk. Det betyder at du i Tinglev kan 
besøge det tyske bibliotek, få dit barn passet i den tyske børnehave og at dit barn kan gå 
i den tyske skole. Skal familien på udflugt en dag kan Tinglev mose anbefales for både 
store og små. 
10 minutter i bil, nord for Tinglev, ligger Bolderslev som i 2013 og 2015 er blevet kåret til 
årets landsby i kommunen og i 2016 var nomineret til Danmarks bedste landsby på grund 
af deres lokalråds fantastiske indsats for at gøre byen attraktiv for alle beboere. 
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KOMMUNEN: SYDVEST

Rabatkupon på 100 kr. til OK Benzin 
Mojn og Velkommen fra SuperBrugsen i Tinglev. Du får et gratis OK kon-
tokort og en rabatkupon til OK Benzin på 100 kr. i Velkomstgave. Besøg os i 
SuperBrugsen Tinglev og på www.superbrugsen.dk

3 timers gratis lystfiskeri Uge Lystfiskeri
Kom forbi og se det store udvalg af blomster til inde og ude. Vi forærer dig 
en smuk plante til dit nye hjem. Medbring gerne dine egne skjulere - vi 
planter også i dem. Vi glæder os til at se dig!

En gratis Høost fra Naturmælk
Dit lokale økologisk mejeri Naturmælk byder dig og din familie velkommen 
til Aabenraa Kommune Besøg mejeriudsalget i Tinglev, vi har åbent 4 dage 
om ugen. Se mere: www.facebook.com/Naturmaelkbutikken/

Forvild dig ind i sommerens sjoveste oplevelse 
Afhent et gavekort til 4 i vores reception og besøg LHN’s majslabyrint. 
Tag familien med på opdagelse i landbrugslandet til sommerens sjoveste 
oplevelse! LHN, Industriparken 1, Tinglev, tlf. 7364 3000

Afstikker: Se et rigtigt mejeri hos Naturmælk

Stop tiden – professionel fotografering
Fasthold minder med billeder af familien. Hos Fotograferne i Tinglev giver vi 
et velkomsttilbud på 100 kr. for fotografering i studio med 1 stk. 13x18cm 
Fotolaminat billede( værdi 600 kr.) 
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Familiefoto og sommersjov
Tinglev er en stationsby med to kulturer: dansk og tysk. Det betyder, at du i Tinglev kan 
besøge det tyske bibliotek, få dit barn passet i den tyske børnehave, og at dit barn kan gå 
i den tyske skole. Skal familien på udfl ugt en dag, kan Tinglev mose anbefales for både 
store og små. 
10 minutter i bil, nord for Tinglev, ligger Bolderslev, der i 2013 og 2015 er blevet kåret til 
årets landsby i kommunen og i 2016 var nomineret til Danmarks bedste landsby på grund 
af deres lokalråds fantastiske indsats for at gøre byen attraktiv for alle beboere. 
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planter også i dem. Vi glæder os til at se dig!
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Velkomsthæfte uden top stribe.indd   33 17-May-18   12:27:13



PÅ TUR I 
KOMMUNEN

11

PÅ TUR I
KOMMUNEN: SYDVEST

Familiefoto og sommersjov
Tinglev er en stationsby med to kulturer. Dansk og tysk. Det betyder at du i Tinglev kan 
besøge det tyske bibliotek, få dit barn passet i den tyske børnehave og at dit barn kan gå 
i den tyske skole. Skal familien på udflugt en dag kan Tinglev mose anbefales for både 
store og små. 
10 minutter i bil, nord for Tinglev, ligger Bolderslev som i 2013 og 2015 er blevet kåret til 
årets landsby i kommunen og i 2016 var nomineret til Danmarks bedste landsby på grund 
af deres lokalråds fantastiske indsats for at gøre byen attraktiv for alle beboere. 

Velkomsthæfte uden top stribe.indd   34 17-May-18   12:27:18



12
PÅ TUR I 
KOMMUNEN

PÅ TUR I
KOMMUNEN: SYDVEST

Rabatkupon på 100 kr. til OK Benzin 
Mojn og Velkommen fra SuperBrugsen i Tinglev. Du får et gratis OK kon-
tokort og en rabatkupon til OK Benzin på 100 kr. i Velkomstgave. Besøg os i 
SuperBrugsen Tinglev og på www.superbrugsen.dk

3 timers gratis lystfiskeri Uge Lystfiskeri
Kom forbi og se det store udvalg af blomster til inde og ude. Vi forærer dig 
en smuk plante til dit nye hjem. Medbring gerne dine egne skjulere - vi 
planter også i dem. Vi glæder os til at se dig!

En gratis Høost fra Naturmælk
Dit lokale økologisk mejeri Naturmælk byder dig og din familie velkommen 
til Aabenraa Kommune Besøg mejeriudsalget i Tinglev, vi har åbent 4 dage 
om ugen. Se mere: www.facebook.com/Naturmaelkbutikken/

Forvild dig ind i sommerens sjoveste oplevelse 
Afhent et gavekort til 4 i vores reception og besøg LHN’s majslabyrint. 
Tag familien med på opdagelse i landbrugslandet til sommerens sjoveste 
oplevelse! LHN, Industriparken 1, Tinglev, tlf. 7364 3000

Afstikker: Se et rigtigt mejeri hos Naturmælk

Stop tiden – professionel fotografering
Fasthold minder med billeder af familien. Hos Fotograferne i Tinglev giver vi 
et velkomsttilbud på 100 kr. for fotografering i studio med 1 stk. 13x18cm 
Fotolaminat billede( værdi 600 kr.) 

Velkomsthæfte uden top stribe.indd   35 17-May-18   12:27:29



PÅ TUR I 
KOMMUNEN

35

PÅ TUR I
KOMMUNEN: NORD

Lad dig forkæle i din nye by
Det helt særlige ved Aabenraa er, at byen er bygget udenom skovene. Det betyder, at rigtig 
mange af byens beboere har en skov i baghaven. Du har altså mulighed for en skovtur 
midt i byen. Når du kommer ind i byens gågade, kan du se, at Aabenraa er en gammel 
købstad med stolthed over den historiske byggestil. Gågaden huser mange forskellige 
butikker, der ligger som perler på en snor, kun afbrudt af byens caféer og hyggelige torve. 
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Gratis dele-flammkuchen 
Vin og Tapas Baren hos Nelson i Aabenraa giver en lækker dele-
flammkuchen. Den perfekte lille frokost efter I har været på tur I jeres nye 
kommune. Vi glæder os til at se jer. Kontakt os på: 7462 4422

Pausedrink – Øl, vand eller vin
Vi er vært ved 1 pausedrink til hver, når I er 2 til en koncert, en forestilling 
eller et show. Værdi op til kr. 100,00. 
Vi ses i Musik & Teaterhuset – Sønderjyllandshallen i Aabenraa

Velkommen til Aabenraa Kunsthandel
- i centrum af Aabenraa. Vi har et bredt udvalg af kunst og kunsthåndværk 
af anerkendte billedkunstnere og designere fra ind- og udland. Du får 20 % 
første gang du handler. www.aabenraa-kunsthandel.dk

SPAR 50% på en behandling eller 25 % på dit 1. køb
Karger Beauty vil gerne byde dig velkommen med skøn forkælelse. Vi 
glæder os til at hilse på dig. Mød os på Storegade 20 i Aabenraa. Butikken 
med den sublime kundeservice og det glade personale.

Afstikker: Forkælelse kan også være noget nyt på væggene

50% på 1. klipning 
House of Fashion giver en person 50% på den første klipning. Kom ind og 
besøg os på Storegade 15B i Aabenraa. Ring på 7463 0300 eller bestil tid på 
vores hjemmeside www.house-of-fashion.dk
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Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo?
Rødekro er den perfekte by for den travle børnefamilie. Byen har gode indkøbsmuligheder, 
optimale bus- og togforbindelser og selvfølgelig den rigtige institution til børnene. Der er 
mulighed for at skabe sig en tryg hverdag i både etablerede parcelhuskvarterer eller som 
nybygger i området. Er du til vandre- eller cykelture, så går den gamle hærvej gennem 
byen, hvor der er mulighed for nogle dejlige ture både mod nord og syd. Du må heller ikke 
gå glip af årets midtbyfest, der arrangeres af byens butiksdrivende. 
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Trænger du til nye møbler?
Hos Jakobs Boligcenter/Sofahuset i Rødekro siger vi mojn og velkommen 
med en rabat på 15% på dit første køb + gratis levering. Medbring kupon 
og få en gratis tilflyttergave. www.jakobs-boligcenter.dk 

Vin og tapas i smukke omgivelser
Stampenborg er et landligt spise-og koncertsted 5 km fra Genner. 
Kom 2 til et af vores populære vin og tapas-arrangementer og betal kun for 
1 person. Check www.stampenborg.dk for at finde datoer!

3 brevordnere eller navneskilt til postkassen
Få orden i (flytte)papirerne eller navn på jeres nye postkasse! Rødekro 
Boghandel byder jer velkommen med 3 brevordnere + register eller få lavet 
jeres navneskilt til postkassen – gratis. 

Køb en byggegrund på Fladhøjparken i Rødekro
...og få en hjælpende hånd i form af en håndværker i 37 timer til maling 
eller flisebelægning. For yderligere oplysninger kontakt PM Ejendomme tlf.: 
40409566 eller find os på www.pm-ejendomme.dk

Afstikker: Se byens lokale boghandel

Er I forberedte til den Sønderjyske natur? 
EDC- Poul Erik Bech/Trøst & Mensel i Rødekro giver råd om boligkøb og en 
paraply til gåturene i jeres måske kommende kvarter og vores 
skønne natur.
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første gang du handler. www.aabenraa-kunsthandel.dk
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Karger Beauty vil gerne byde dig velkommen med skøn forkælelse. Vi 
glæder os til at hilse på dig. Mød os på Storegade 20 i Aabenraa. Butikken 
med den sublime kundeservice og det glade personale.
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En aktiv legedag med (med pænt hår) for hele familien
Familietid er kvalitetstid. Vi har fundet nogle muligheder til jer, der ligger i kommunen – I 
skal altså ikke engang uden for kommunegrænsen. Så spar benzinen, og nyd de lokale 
muligheder for sjov og ballade med ungerne. God legelyst. 
P.s. Tilbuddene kan selvfølgelig benyttes af alle – ikke kun familier. 
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Sæt sejl og vær aktiv på havet
Kan du sejle med sejl? Så kan du gratis bruge vores joller som en del af 
dit medlemskab hos Det Maritime Kalvø – vi giver det 1. års medlemskab 
gratis. Se calloe.dk

Gratis familiesejltur på Aabenraa Fjord  
Aabenraa Sejl Club ønsker jer velkommen og giver den tilflyttede familie en 
sejltur på Aabenraa fjord. Kontakt os på: asc@aabenraa-sejlclub.dk eller 
tlf.: 40423346. www.aabenraa-sejlclub.dk

20% rabat på mexicansk/græsk middag 
Restaurant VIVA på Storetorv byder velkommen til Aabenraa. Tag familien 
med og nyd en spændende middag (maks. 6 personer) på vores græsk/
mexicanske perle. Tlf.: 7462 4428 www.viva6200.dk

Jump A Lot - Sønderjyllands sjoveste legeland
Vi tilbyder en legedag for hele familien. Få maks. 4 indgangsbilletter til 50,- 
kr. pr person (værdi 95,- kr.) Når I har været i legeland giver vi en gratis lille 
slushice til børnene. www.jumpalot.dk

Få familien i saksen
Hos Frisørsaksen giver vi 20% rabat på klipning til hele familien (maks 5 
pers). Se hvem vi er på www.frisoersaksen.dk eller besøg os i salonen på 
Vestergade 17, Rødekro, tlf.: 74662526.

...eller med vind i sejlene!
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