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 Padborg Shopping inviterer til høstfest 
på søndag den 3. oktober.

SHOPPINGInga Schneideringa@fl a.de

    Padborg. Så er det blivet ef-
terår i Padborg Torvecenter. 
Og det skal fejres med en stor 
høstfest søndag den 3. okto-

ber fra kl. 11-15.     Butikkerne åbner kl. 11 
med masser af gode tilbud. 
Desuden er der en hoppe-
borg for børnene og der gril-
les pølser.

    Høstmarkedet brstår af ni 
boder, bl. a. fra Naturmælk, 
Klemhest, Tasters, Honning, 

Hestehavegård, Kasper an 
The Churros, Hummersuppe, 
Cosmos og Krogs Grønt. Der 
er gratis popcorn og slush 
ice til børnene, og et loppe-
marked. Overskuddet går til 
knæk cancer.    

Høstfest fra kl. 11-15   

 Det bliver efterår i Padborg Torvecenter, og butikkerne inviterer til høstfest. Foto:  Tim Riediger   

Fokus på Syddanmark/Sønderjylland

SuperBrugsen Padborg       Telefon 74 67 31 36      Åbningstider: Alle dage 7-19

SuperBrugsen Padborg       Telefon 74 67 31 36      Åbningstider: Alle dage 7-19

Huskvi har åbent for dig alle dage fra kl. 7-19:45

Hugo Sisseck BoligudstyrNørregade 39  •  6330 Padborg  •  Tlf. 74 67 19 54  •  Mail: padborg@garant.nu  •  www.garant.nu

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, vinyl- og 
trægulve, gulvafslibning, klinker, tæpper og gardiner.
...og vi kommer gerne ud og måler op og monterer!Kom ind og hør, hvordan vi kan hjælpe lige netop dig!
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DIT HUS 
DIT HUS 

IHR HAUS
IHR HAUS

R. Budde

Heinrich-Kaufmann-Straße 10 • 24941 Flensburg

•Dachdeckerei 

• Bauklempnerei

• Fassadenbau

0461 - 2 22 44 • budde@botheundreichenbaecher.de

24-Stunden-Notdienstservice

0151 - 57 90 59 39

Tagdækning

blikkenslæ
ger

Fasadekon
struktion

»Dit tag fra en enkelt kilde«

Heinrich-Kaufmann-Straße 10 · 24941 Flensborg 

Tel.: +49 461 222 44 eller + 49 151 57 90 59 39 

Mail: budde@botheundreichenbaecher.de

24-TIMERS ALARMTJENESTE

Ihr Partner für Holzfaserstoffe

    04608 492 |       thomsen-kg.de |       thomsen-pelltes.de

Wir liefern 

schnell & flexibel

Rindenmulch | Granitsplit
Holz-
hackschnitzel

Brikett, Hackschnitzel, 

Einstreuspäne, Kaminholz

Pellets 
Palettenware oder 

lose eingeblasen
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Internet: farben-soerensen.de     ·      E-Mail: info@farben-soerensen.de
Farben – Tapeten – Bodenbeläge

Werkzeuge – Eisenwaren – Sicherheitstechnik

Friesische Straße 67 · 24937 Flensburg · Telefon 0461 / 5 03 24 – 0 · Fax 0461 / 5 03 24 – 38FARBEN SÖRENSEN GmbH & Co.KG

Friesische Straße 67 ⠂24937 Flensburg ⠂Telefon 0461 - 50 32 40

Leck 04662/89890 · www.ketelsen-leck.deL e c k / H U S U M

Husum 04841/74766 · Flensburg 0461/9403194
Miet-WC
und Toilettenwagen

Rohr-/Abfluss-

reinigung
Notdienst 24 h

Tankreinigung
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Sisseck boligudstyr ApS

Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 

aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 

kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

 Padborg Shopping inviterer til høstfest 
på søndag den 3. oktober.

SHOPPINGInga Schneideringa@fl a.de

    Padborg. Så er det blivet ef-
terår i Padborg Torvecenter. 
Og det skal fejres med en stor 
høstfest søndag den 3. okto-

ber fra kl. 11-15.     Butikkerne åbner kl. 11 
med masser af gode tilbud. 
Desuden er der en hoppe-
borg for børnene og der gril-
les pølser.

    Høstmarkedet brstår af ni 
boder, bl. a. fra Naturmælk, 
Klemhest, Tasters, Honning, 

Høstfest fra kl. 11-15   

 Det bliver efterår i Padborg Torvecenter, og butikkerne inviterer til høstfest. Foto:  Tim Riediger   
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Nørregade 39  •  6330 Padborg  •  Tlf. 74 67 19 54  •  Mail: padborg@garant.nu  •  www.garant.nu

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, vinyl- og 

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, vinyl- og 
trægulve, gulvafslibning, klinker, tæpper og gardiner.
...og vi kommer gerne ud og måler op og monterer!Kom ind og hør, hvordan vi kan hjælpe lige netop dig!
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ger
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»Dit tag fra en enkelt kilde«

Heinrich-Kaufmann-Straße 10 · 24941 Flensborg 

Tel.: +49 461 222 44 eller + 49 151 57 90 59 39 

Mail: budde@botheundreichenbaecher.de

24-TIMERS ALARMTJENESTE

Ihr Partner für Holzfaserstoffe

thomsen-kg.de |       thomsen-pelltes.de
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Rindenmulch | Granitsplithackschnitzel
Brikett, Hackschnitzel, 

Einstreuspäne, Kaminholz
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Farben – Tapeten – Bodenbeläge
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24937 Flensburg ⠂Telefon 0461 - 50 32 40

Pris: 1,70 € · 14 kr. 
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Æra: På det kommende landsmøde 
skal SSWs medlemmer vælge ny for-
mand. Efter 16 år på posten ønsker 
Flemming Meyer ikke at fortsætte. Fo-
reløbig er der kun en kandidat i spil til 
at blive den nye formand. 
Side 6

Borgmestervalg: Nibøls viceborgmes-
ter igennem 13 år, Bernd Neumann 
(CDU), går ved borgmestervalget den 
7. november efter borgmesterposten. 
Han går ind for flere boliger, en attrak-
tiv midtby og en bedre infrastruktur.
Side 7

Har man ikke integrationsstatus eller er på overførselsindkomst, kan man hurtigt 
komme til at betale over 1000 euro for et begynderkursus i tysk i Flensborg. 

SPROG
Jade Wittenkamp
jwitt@fla.de

Flensborg. Mens der er gode 
muligheder for at lære dansk 
på Dansk Centralbibliotek, så 
er det sværere at komme til 
at lære tysk for rimelige pen-
ge i Flensborg. 

Volkhochschule i Flens-
borg er kendt for at have 
begynderkurser i tysk, men 
for personer, som ikke er på 
overførselsindkomst eller 
har integrationsstatus, kan 
det koste op mod 2640 euro 
for at opnå det første niveau. 

»Den eneste mulighed for 
tilflyttere som os er at tage et 
kursus, som koster 1000 euro 
ved en privat udbyder for ba-
re at kunne lære tysk A1. Det 
er ikke betalbart for os«, skri-
ver en person i et Facebook-
forum om emnet.

Gratis i Danmark
Omvendt er det i Danmark, 
hvor man lovpligtigt har 
krav på danskundervisning 
som udenlandsk tilflytter el-
ler grænsependler. Det er et 
tilbud, som alle tilflyttere 
får, men ikke skal tage imod. 
Sprogskolen ved ikke præcis, 
hvor stor en andel af tilflytte-
re tager imod tilbuddet. 

- Vi informerer tilflyttere 
om tilbuddet, for det er en 
ret dyr undervisning, som 
de kan få gratis i 2,5 år, siger 
Maj-Britt Børgesen fra AOF 
Aabenraa, der står for dansk-
tilbuddet i kommunen.

Når man som udlænding 
flytter til Danmark, har man 
mulighed for at tage sprog-
kurset på statens regning in-
den for de første fem års op-
hold. 

- Man lægger et depositum 
for kurset, som man får til-
bage, når man gennemfører 
danskkurset, siger Maj-Britt 
Børgesen.

Private kursussteder
I Flensborg må man altså selv 
gribe til lommen, hvis man 
vil lære tysk. Hos private ud-
bydere i byen kan man et 
sted få gruppeundervisning, 
som koster over 1500 euro for 
et grundlæggende niveau. 

Et andet sted tilbyder pri-

vatundervisning, hvor det ko-
ster 29 euro i timen, og man 
bare kan få undervisning fra 
gang til gang. Det betyder 
dog også, at man ikke opnår 
et certificeret niveau. I Akti-

vitetshuset har man også mu-
lighed for at lære tysk. Lige 
nu har de gang i længereva-
rende tysk fortsætterkurser. 
Det er dog kun for danskta-
lende, som vil lære tysk.

Så er man engelsktalende 
for eksempel, kan det være 

svært at lære tysk på et kur-
sus i Flensborg uden at skulle 
af med store summer.

Dyrt at lære tysk,  
men gratis at lære dansk

RESÜMEE

Wenn man in Flens-
burg wohnt und gerne 
Deutsch lernen möchte, 
dann kann kann es teuer 
werden, wenn man nicht 
gerade Integrationssta-
tus hat oder Empfänger 
von Sozialleistungen ist. 
Wer in einem Grund-
kurs unterrichtet wer-
den möchte, muss dafür 
an der Volkshochschule 
Flensburg oder privaten 
Anbietern schnell über 
1000 Euro bezahlen. An-
ders sieht es dahingegen 
in Dänemark aus, wo al-
len ausländischen Neu-
ankömmlingen kosten-
loser Dänischunterricht 
innerhalb der ersten fünf 
Jahre angeboten wird.

Man lægger et depositum for kurset, som 
man får tilbage, når man gennemfører 
danskkurset.

Maj-Britt Børgesen, 
AOF i Aabenraa

FARENSODDE

Jaget væk af 
nyt byggeri
Flensborg. Dykkermuseet 
og andre lejere på Faren-
sodde 20 skal være ude af 
deres lokaler til årsskiftet. 
Kommunen gør klar til at 
rive den brandhærgede 
ejendom ned og bygge nyt.
 
Side 3

GORCH FOCK

På en 
fransk visit
Flensborg. Alting er bare 
stort på skoleskibet Gorch 
Fock, der indtil torsdag for-
middag er tilbage i Flens-
borg Havn. 
 
Side 4

CHAMPIONS LEAGUE

Sejlklub på 
podieplads
Porto Cervo. Flensburger 
Segel-Club ligger på tred-
jepladsen i konkurrencen 
om at blive »Best Yacht 
Club of the Year«. Den 
21. oktober afgøres disse 
Champions League-sejlad-
ser i Berlin.
 
Side 12

Også her syd 
for grænsen må 
politikerne hjælpe 
fiskere igennem 
2022. Vi vil ikke 
leve uden lokale, 
friske fisk.

Leder side 2

Det er muligt at få tyskundervisning hos Volkhochschule i Flensborg, men det kan hurtigt 
komme til at koste flere tusinde euro for et begynderkursus i tysk, hvis man ikke er på overfør-
selsindkomst eller har integrationsstatus. Arkivfoto: Tim Riediger

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus
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vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

KOMPLET BRILLE
DAMESTEL ELLER HERRESTEL
+ Kunststofglas og glidende overgang fra Falcon®

+ Super antireflex og hærdning

Flere stel at vælge imellem

Uændrede 
priser

€ 198,-

I DISSE CORONATIDER ER DER ÅBENT: Mandag-Fredag kl. 09-18 og Lørdag fra kl. 09-13 
Bestil venligst aftale, enten pr. mail eller telefon
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Dem Leser einen Mehrwert liefern 
– mit unseren Themenseiten

Gemeinsam mit Ihnen verwirklichen wir Ihre Kommunika tionsziele und bringen diese auf 
unseren Themenseiten so lesenswert wie Sie es von uns gewohnt sind. 

Mit profes sioneller Gestaltung durch unser Anzeigenteam sorgen wir dafür, dass Ihre 
Werbebotschaft  optimal rüberkommt.

Klassische Printwerbung

Print wirkt! Deshalb bieten wir Ihnen auch mehrere Möglich keiten um Ihre Werbebotschaft  in 
unseren Printmedien zu positionieren.

In der Tageszeitung Flensborg Avis erreichen Sie auch die  Leser aus der dänischen Minderheit 
und andere, die sich für das Grenzland interessieren. 

Das Verteilungsgebiet erstreckt sich von Kolding bis zur Eider.
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 Seit Ausbruch der Corona-Pandemie geht Kosmetikerin Christin Baumann durch ein Wechselbad der Gefühle – seit November 

2020 ist ihr Kosmetikstudio am Marktplatz geschlossen.

    GESCHÄFTSWELT
    Inga Schneider    inga@fl a.de

    Harrislee. „Man hat schon 

ein mulmiges Gefühl, denn 

im Moment kann einem nie-

mand sagen, wie es weiterge-

hen wird“, sagt Christin Bau-

mann und klingt ein wenig 

verzweifelt, auch wenn sie 

weit davon entfernt ist, den 

Kopf in den Sand zu stecken.

    Mit kurzer Unterbrechung 

im Dezember, ist ihr Kosme-

tikstudio am Marktplatz in 

Harrislee wegen der strengen 

Coronamaßnahmen seit No-

vember geschlossen. Wann 

sie ihr Studio wieder in vol-

lem Umfang ö� nen darf, 

weiß die 40-Jährige nicht.

    „Es heißt, dass ich vom 1. 

März an Nagelpfl ege anbie-

ten kann. Aber ob das wirk-

lich der Fall sein wird, darü-

ber kann mir im Moment kei-

ner eine Auskunft geben. Die 

Inzidenzwerte in Flensburg 

sind hoch, das hat auch Aus-

wirkungen auf Harrislee. Es 

kann also durchaus sein, dass 

ich weiter geschlossen haben 

muss“, erzählt die Kosmeti-

kerin, die wie viele andere 

in ihrer Branche auf die neue 

Landesverordnung wartet. 

„Ich ho� e, dass wir schnell 

mehr wissen, denn ich muss 

ja auch entsprechende Vor-

bereitungen tre� en.“    Erster Lockdown war 

ein Schock    Als im März 2020 der erste 

bundesweite Lockdown kam, 

musste Christin Baumann 

zum ersten Mal ihr Studio 

dicht machen.    »Für mich war das ein 

Schock, den ich ein, zwei Ta-

ge erst einmal verarbeiten 

musste. Es war ein Gefühl, 

als ob dir alles entgleitet“, er-

innert sie sich.    Unterstützung 
bekam 

Christin Baumann damals 

vom benachbarten EDEKA-

Markt, als sie das Angebot 

bekam für die Zeit des Lock-

downs dort im Laden zu ar-

beiten.     »Ich habe natürlich sofort 

zugesagt. Von so viel Nach-

barschaftshilfe war ich über-

wältigt und bin immer noch 

sehr dankbar dafür.“
    Die Zeit an der Kasse bei 

EDEKA hat Christin Bau-

mann trotz aller Ängste und 

Sorgen ums eigene Geschäft 

in guter Erinnerung und für 

Eigenwerbung genutzt.
    »Ich hab die Möglichkeit 

bekommen, mit vielen Har-

risleern, die mich vorher 

noch gar nicht kannten, ins 

Gespräch zu kommen. Einige 

kamen auch direkt auf mich 

zu und fragten, ob ich die 

Kosmetikerin sei. Es war eine 

anstrengende, aber schöne 

Zeit und ich konnte sogar ein 

paar neue Kunden hinzuge-

winnen.“
    Neustart im Mai 2020

    Mit neuen Kunden, einem 

tollen Hygienekonzept und 

viel Elan konnte Christin 

Baumann im Mai 2020 ihr 

Kosmetikstudio wieder ö� -

nen. Doch schnell stell-

te sich heraus, dass nichts 

mehr so war, wie vor dem 

Lockdown.    »Viele Kunden, auch lang-

jährige Stammkunden, sind 

nach dem Lockdown weg-

geblieben. Das ist natürlich 

traurig, weil ich immer ein 

gutes Verhältnis zu mei-

nen Kunden hatte. Warum 

sie nicht mehr gekommen 

sind, darüber kann ich nur 

spekulieren … umso mehr 

freue ich mich darüber, dass 

ich viele Harrisleer als Kun-

den hinzugewinnen konn-

te. Dafür bin ich sehr dank-

bar«, erzählt die 40-Jährige, 

die einen halbwegs norma-

len Sommer erlebte. Der Ter-

minplaner sei gut gefüllt ge-

wesen und im Leben hätte 

sie nicht mit einem zweiten 

Lockdown gerechnet. 
    »Ich war immer der Mei-

nung, dass Deutschland sich 

das wirtschaftlich nicht leis-

ten kann«, sagt sie.    Neuer Lockdown, neue 

Sorgen    Doch im Herbst 2020 kam 

auf einmal alles anders und 

im November wurde der 

Lockdown bittere Realität. 

Seitdem geht Christin Bau-

mann durch ein Wechselbad 

der Gefühle.    »Auf die Novemberhilfen, 

von denen man 75 Prozent 

des Umsatzes aus dem Vor-

jahresmonat bekommt, ha-

be ich lange gewartet. Einen 

ersten Abschlag habe ich 

zwar bekommen, die restli-

che Zahlung, die noch o� en 

war, wurde aber erst vor drei 

Tagen überwiesen«, erzählt 

Christin Baumann.
    Da sie im Dezember 2020 

ihr Studio für knapp zwei 

Wochen ö� nen konnte, be-

vor der harte Lockdown kam, 

erhält die Kosmetikerin für 

Dezember gar keine Hilfen.

    »Die Verluste, die ich ge-

macht habe, waren zu gering. 

Ich habe ‘nur’ 20 Prozent we-

niger Umsatz gemacht als im 

Dezember 2019. Um Hilfen 

beantragen zu können, hät-

ten es aber 30 Prozent we-

niger sein müssen«, sagt sie 

und klingt verbittert, denn 

auch für Janaur und Februar 

hat sie noch kein Überbrü-

ckungsgeld erhalten.
    »Langsam wird es fi nanziell 

enger. Zum Glück konnte ich 

mir in den 20 Jahren meiner 

Selbstständigkeit Rücklagen 

bilden, aber auch die sind 

irgendwann aufgebraucht. 

Ein ganzes Jahr halte ich das 

wohl nicht mehr durch, eher 

sechs Monate«, erzählt sie.

    Und noch etwas beschäf-

tigt die 40-Jährige: Durch 

den langen Lockdown hat sie 

kaum noch Kontakt zu ihren 

Kunden.    »Ich nutze die Sozialen Me-

dien, um den Kunden zu sa-

gen: ‘Hej, mich gibt es noch.’ 

So lange ohne Kundenkon-

takt zu sein, ist seltsam. Wie-

viele Kunden mir treu geblie-

ben sind, wird sich erst zei-

gen, wenn ich wieder kom-

plett ö� nen kann.«
    Bis es so weit ist, ho� t die 

Kosmetikerin weiter, dass sie 

ab März wenigstens einen 

Teil ihrer Dienste wieder an-

bieten kann.    »Es wäre ein softer Start, 

aber immerhin ein Anfang.«   

 »Ein Gefühl, als ob dir alles entgleitet«   

 Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 konnte die gelernte Kosmetikerin bei EDE-

KA an der Kasse arbeiten und knüpfte dadurch viele neue Kontakte. Foto:  Christin Baumann   

 Christin Baumann in ihrem Kosmetikstudio am Marktplatz. 

Foto: Christin Baumann   

Neues aus Harrislee

Mathildenstr. 35
24937 Flensburg

t. 0461 141110

Süderstr. 8024955 Harrislee
t. 0461 700370

www.berg-bestattungen.de

Mein letztes Drehbuch schreibe ich selbst.

Bestattungsvorsorge. 

Süderstraße 67 · 24955 Harrislee · Telefon 0461 - 71448 · Fax 71492

Fleischerfachgeschäft mit eigener

Schlachtung und Partyservice!
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Nye købere forven-

ter at bruge 25.000 

kroner mindre i den 

kommende bolig, 

viser ny undersøgel-

se – og danskerne 

spenderer mindre 

på byggemateria-

ler end i starten af 

corona-pandemien, 

siger Danske Bank. 

INVESTITION

ins
inga@fla.de

København. Det har været et 

hedt år – ikke bare for ejen-

domsmæglerne – men også 

for byggemarkeder og hånd-

værkere, men nu er der tegn 

på, at renoverings- og ombyg-

ningsboomet køler en smule.

I forhold til fo
r et år siden 

har boligkøberne strammet 

livremmen i spenderbukser-

ne lidt ind, når de overtager 

deres nye hjem.

Det viser en ny undersø-

gelse, som analysevirksom-

heden YouGov har foretaget 

for ejendomsmæglerkæden 

home blandt danskere, der 

har planer om at købe en bo-

lig de kommende måneder. 

Nu planlægger boligkøbe-

re i snit at spendere 179.000 

kroner på at forbedre deres 

nye hjem i forbindelse med 

overtagelsen, viser undersø-

gelsen. 

For et år siden var det til-

svarende beløb ca. 204.000 

kroner. Altså et fald på 25.000 

kroner svarende til li
dt over 

tolv procent, oplyser home. 

Det medfører ifølge home en 

betydelig omsætningsned-

gang i byggemarkederne og 

hos håndværkere m.fl., da en 

bolighandel har stor betyd-

ning for omsætningen i man-

ge brancher.

- Da der er tale om mange 

tusinde bolighandler, løber 

det samlede beløb op i mil-

liarder, siger boligmarkeds-

analytiker i home Henrik 

Hauthorn Jensen og påpeger, 

at det er nye vinde i en vir-

kelighed med flaskehalse og 

mangel på håndværkere og 

materiale i flere brancher. 

Mest markant er tilbage-

gangen blandt de boligkøbe-

re, der vil forbedre deres nye 

hjem for mellem 250-500.000 

kr., viser undersøgelsen fra 

YouGov og home.

Danske Bank oplyser, at 

det faktiske forbrug i bygge-

markederne faldt allerede i 

juli.

Boligkøberne i Danmark skruer 

ned for boligforbedringerne

Nye købere forventer at bruge 25.000 kr. mindre i den kommende bolig, viser ny undersøgelse. 

Arkivfoto

Haderslev Byråd har afsat en 1-årig pulje på i alt 1,5 millioner kroner til b
ygningsfornyelse.

FORNYELSE

ins
inga@fla.de

Haderslev. Er du husejer og 

ejer en bolig, der er opført 

før 1960? Så kan du måske få 

del i den pulje til bygnings-

fornyelse, Haderslev Byråd 

har afsat. 

Der kan søges tilskud til 

håndværkerudgifter til pro-

jekter, der afsluttes i 2021 og 

2022. 

Haderslev Byråd har afsat 

en 1-årig pulje på i alt 1,5 mil-

lioner kroner til b
ygningsfor-

nyelse. Den kan søges af alle, 

der ejer en bolig, der er op-

ført før 1960. Dog prioriteres 

bevaringsværdige bygninger 

eller bygninger, der indgår i 

et sammenhængende beva-

ringsværdigt kulturmiljø.

- Vi vil i byrådet gerne bi-

drage til, a
t boligejere priori-

terer vedligeholdelsen af de 

mange flotte bygninger, vi 

har i Haderslev Kommune. 

Vi har en masse historie, som 

ses i vores bygninger og by-

miljøer, og dem skal vi vær-

ne om, så godt vi kan, siger 

borgmester i Haderslev Kom-

mune, H. P. Geil.

Man kan i puljen søge til-

skud til 5
0 procent af de til-

skudsberettigede udgifter, 

dog 75 procent ved beva-

ringsværdige bygninger. Ha-

derslev byråd har besluttet 

at fastsætte et maksimum på 

300.000 kroner i tilskud pr. 

ejendom.

- Det er vigtigt, at de pro-

jekter, der søges om, fasthol-

der eller forbedrer ejendom-

mens bevaringsværdi og ori-

ginalitet, så vi kommer til a
t 

se på det enkelte projekt og 

hvordan det bidrager til at 

fortælle vores fælles kultur 

og historie. Derfor vil vi også 

prioritere ejendomme eller 

projekter, hvor synligheden i 

forhold til det offentlige rum 

er stor, siger H. P. Geil.

Ansøgningsfrist
en for pul-

jen er søndag den 24. oktober 

2021. 

Ny pulje til fo
rnyelse af ældre boliger

Ejere af ældre boliger i Haderslev Kommune kan nu søge til-

skud til håndværkerudgifter til projekter, der afsluttes i 2021 

eller 2022. Målet med støtten er at bidrage til en positiv arki-

tektonisk udvikling i det byggede kulturmiljø. Arkivfoto: Hans 

Christian Davidsen

Boligmarked/

Boligmarked/

Immobilienmarkt

Immobilienmarkt

Parcelhus til s
alg

Oliver Klenz – Der Immobilienprofi .

Fördestraße 35a  ·  24944 Flensburg

Telefon 0461 / 40 30 61 - 00

VI OPNÅR DEN BEDSTE PRIS 

MED DEN RIGTIGE STRATEGI. 

Oliver Klenz  Dipl. Immobilienwirt (D
IA), Inhaber

  DIN EJENDOMSMÆGLER FOR FLENSBORG OG OMEGN.    www.oliver-klenz.de

SEHR GUT

100% Empfehlungen

Husumer Str. 73 . 24941 Flensburg

V E R K A U F

V E R M I E T U N G

V E R W A LT U N G

THORE FEDDERSEN Immobilienmanagement GmbH

G U T, 

D A S S  E S  M I T  U N S 

B E S S E R  G E H T !

www.thore–feddersen.de

Flensburg   +49  461  40 30 61 61

Immobilien aus Leidenschaft

Parcelhus til salg. Hedeby 8 i 

Padborg sælges for 750.000 kr.

 
Telefon: 0045 30250724
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 Padborg Shopping inviterer til høstfest 
på søndag den 3. oktober.

SHOPPINGInga Schneideringa@fl a.de

    Padborg. Så er det blivet ef-
terår i Padborg Torvecenter. 
Og det skal fejres med en stor 
høstfest søndag den 3. okto-

ber fra kl. 11-15.     Butikkerne åbner kl. 11 
med masser af gode tilbud. 
Desuden er der en hoppe-
borg for børnene og der gril-
les pølser.

    Høstmarkedet brstår af ni 
boder, bl. a. fra Naturmælk, 
Klemhest, Tasters, Honning, 

Hestehavegård, Kasper an 
The Churros, Hummersuppe, 
Cosmos og Krogs Grønt. Der 
er gratis popcorn og slush 
ice til børnene, og et loppe-
marked. Overskuddet går til 
knæk cancer.    

Høstfest fra kl. 11-15   

 Det bliver efterår i Padborg Torvecenter, og butikkerne inviterer til høstfest. Foto:  Tim Riediger   

Fokus på Syddanmark/Sønderjylland

SuperBrugsen Padborg       Telefon 74 67 31 36      Åbningstider: Alle dage 7-19

SuperBrugsen Padborg       Telefon 74 67 31 36      Åbningstider: Alle dage 7-19

Huskvi har åbent for dig alle dage fra kl. 7-19:45

Hugo Sisseck BoligudstyrNørregade 39  •  6330 Padborg  •  Tlf. 74 67 19 54  •  Mail: padborg@garant.nu  •  www.garant.nu

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, vinyl- og 
trægulve, gulvafslibning, klinker, tæpper og gardiner.
...og vi kommer gerne ud og måler op og monterer!Kom ind og hør, hvordan vi kan hjælpe lige netop dig!
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DIT HUS 
DIT HUS 

IHR HAUS
IHR HAUS

R. Budde

Heinrich-Kaufmann-Straße 10 • 24941 Flensburg

•Dachdeckerei 

• Bauklempnerei

• Fassadenbau

0461 - 2 22 44 • budde@botheundreichenbaecher.de

24-Stunden-Notdienstservice

0151 - 57 90 59 39

Tagdækning

blikkenslæ
ger

Fasadekon
struktion

»Dit tag fra en enkelt kilde«

Heinrich-Kaufmann-Straße 10 · 24941 Flensborg 

Tel.: +49 461 222 44 eller + 49 151 57 90 59 39 

Mail: budde@botheundreichenbaecher.de

24-TIMERS ALARMTJENESTE

Ihr Partner für Holzfaserstoffe

    04608 492 |       thomsen-kg.de |       thomsen-pelltes.de

Wir liefern 

schnell & flexibel

Rindenmulch | Granitsplit
Holz-
hackschnitzel

Brikett, Hackschnitzel, 

Einstreuspäne, Kaminholz

Pellets 
Palettenware oder 

lose eingeblasen

l

l ll

l
l
l

Internet: farben-soerensen.de     ·      E-Mail: info@farben-soerensen.de
Farben – Tapeten – Bodenbeläge

Werkzeuge – Eisenwaren – Sicherheitstechnik

Friesische Straße 67 · 24937 Flensburg · Telefon 0461 / 5 03 24 – 0 · Fax 0461 / 5 03 24 – 38FARBEN SÖRENSEN GmbH & Co.KG

Friesische Straße 67 ⠂24937 Flensburg ⠂Telefon 0461 - 50 32 40

Leck 04662/89890 · www.ketelsen-leck.deL e c k / H U S U M

Husum 04841/74766 · Flensburg 0461/9403194
Miet-WC
und Toilettenwagen

Rohr-/Abfluss-

reinigung
Notdienst 24 h

Tankreinigung
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Sisseck boligudstyr ApS

Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 

aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 

kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

 Padborg Shopping inviterer til høstfest 
på søndag den 3. oktober.

SHOPPINGInga Schneideringa@fl a.de

    Padborg. Så er det blivet ef-
terår i Padborg Torvecenter. 
Og det skal fejres med en stor 
høstfest søndag den 3. okto-

ber fra kl. 11-15.     Butikkerne åbner kl. 11 
med masser af gode tilbud. 
Desuden er der en hoppe-
borg for børnene og der gril-
les pølser.

    Høstmarkedet brstår af ni 
boder, bl. a. fra Naturmælk, 
Klemhest, Tasters, Honning, 

Høstfest fra kl. 11-15   

 Det bliver efterår i Padborg Torvecenter, og butikkerne inviterer til høstfest. Foto:  Tim Riediger   

Fokus på 
Fokus på 
Fokus på 
Fokus på 

Nørregade 39  •  6330 Padborg  •  Tlf. 74 67 19 54  •  Mail: padborg@garant.nu  •  www.garant.nu

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, vinyl- og 

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, vinyl- og 
trægulve, gulvafslibning, klinker, tæpper og gardiner.
...og vi kommer gerne ud og måler op og monterer!Kom ind og hør, hvordan vi kan hjælpe lige netop dig!

 Padborg Shopping inviterer til høstfest 
på søndag den 3. oktober.

SHOPPINGInga Schneideringa@fl a.de

    Padborg. Så er det blivet ef-
terår i Padborg Torvecenter. 
Og det skal fejres med en stor 
høstfest søndag den 3. okto-

Nørregade 39  •  6330 Padborg  •  Tlf. 74 67 19 54  •  Mail: padborg@garant.nu  •  www.garant.nu

•••
Tagdækning

blikkenslæ
ger

Fasadekon
struktion

»Dit tag fra en enkelt kilde«

Heinrich-Kaufmann-Straße 10 · 24941 Flensborg 

Tel.: +49 461 222 44 eller + 49 151 57 90 59 39 

Mail: budde@botheundreichenbaecher.de

24-TIMERS ALARMTJENESTE

Ihr Partner für Holzfaserstoffe

thomsen-kg.de |       thomsen-pelltes.de

Wir liefern 

schnell & flexibel

Rindenmulch | Granitsplithackschnitzel
Brikett, Hackschnitzel, 

Einstreuspäne, Kaminholz

Pellets 
Palettenware oder 

lose eingeblasen

Farben – Tapeten – Bodenbeläge

Werkzeuge – Eisenwaren – SicherheitstechnikFARBEN SÖRENSEN GmbH & Co.KG

24937 Flensburg ⠂Telefon 0461 - 50 32 40

Pris: 1,70 € · 14 kr. 
152. årgang
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Nr. 

Æra: På det kommende landsmøde 
skal SSWs medlemmer vælge ny for-
mand. Efter 16 år på posten ønsker 
Flemming Meyer ikke at fortsætte. Fo-
reløbig er der kun en kandidat i spil til 
at blive den nye formand. 
Side 6

Borgmestervalg: Nibøls viceborgmes-
ter igennem 13 år, Bernd Neumann 
(CDU), går ved borgmestervalget den 
7. november efter borgmesterposten. 
Han går ind for flere boliger, en attrak-
tiv midtby og en bedre infrastruktur.
Side 7

Har man ikke integrationsstatus eller er på overførselsindkomst, kan man hurtigt 
komme til at betale over 1000 euro for et begynderkursus i tysk i Flensborg. 

SPROG
Jade Wittenkamp
jwitt@fla.de

Flensborg. Mens der er gode 
muligheder for at lære dansk 
på Dansk Centralbibliotek, så 
er det sværere at komme til 
at lære tysk for rimelige pen-
ge i Flensborg. 

Volkhochschule i Flens-
borg er kendt for at have 
begynderkurser i tysk, men 
for personer, som ikke er på 
overførselsindkomst eller 
har integrationsstatus, kan 
det koste op mod 2640 euro 
for at opnå det første niveau. 

»Den eneste mulighed for 
tilflyttere som os er at tage et 
kursus, som koster 1000 euro 
ved en privat udbyder for ba-
re at kunne lære tysk A1. Det 
er ikke betalbart for os«, skri-
ver en person i et Facebook-
forum om emnet.

Gratis i Danmark
Omvendt er det i Danmark, 
hvor man lovpligtigt har 
krav på danskundervisning 
som udenlandsk tilflytter el-
ler grænsependler. Det er et 
tilbud, som alle tilflyttere 
får, men ikke skal tage imod. 
Sprogskolen ved ikke præcis, 
hvor stor en andel af tilflytte-
re tager imod tilbuddet. 

- Vi informerer tilflyttere 
om tilbuddet, for det er en 
ret dyr undervisning, som 
de kan få gratis i 2,5 år, siger 
Maj-Britt Børgesen fra AOF 
Aabenraa, der står for dansk-
tilbuddet i kommunen.

Når man som udlænding 
flytter til Danmark, har man 
mulighed for at tage sprog-
kurset på statens regning in-
den for de første fem års op-
hold. 

- Man lægger et depositum 
for kurset, som man får til-
bage, når man gennemfører 
danskkurset, siger Maj-Britt 
Børgesen.

Private kursussteder
I Flensborg må man altså selv 
gribe til lommen, hvis man 
vil lære tysk. Hos private ud-
bydere i byen kan man et 
sted få gruppeundervisning, 
som koster over 1500 euro for 
et grundlæggende niveau. 

Et andet sted tilbyder pri-

vatundervisning, hvor det ko-
ster 29 euro i timen, og man 
bare kan få undervisning fra 
gang til gang. Det betyder 
dog også, at man ikke opnår 
et certificeret niveau. I Akti-

vitetshuset har man også mu-
lighed for at lære tysk. Lige 
nu har de gang i længereva-
rende tysk fortsætterkurser. 
Det er dog kun for danskta-
lende, som vil lære tysk.

Så er man engelsktalende 
for eksempel, kan det være 

svært at lære tysk på et kur-
sus i Flensborg uden at skulle 
af med store summer.

Dyrt at lære tysk,  
men gratis at lære dansk

RESÜMEE

Wenn man in Flens-
burg wohnt und gerne 
Deutsch lernen möchte, 
dann kann kann es teuer 
werden, wenn man nicht 
gerade Integrationssta-
tus hat oder Empfänger 
von Sozialleistungen ist. 
Wer in einem Grund-
kurs unterrichtet wer-
den möchte, muss dafür 
an der Volkshochschule 
Flensburg oder privaten 
Anbietern schnell über 
1000 Euro bezahlen. An-
ders sieht es dahingegen 
in Dänemark aus, wo al-
len ausländischen Neu-
ankömmlingen kosten-
loser Dänischunterricht 
innerhalb der ersten fünf 
Jahre angeboten wird.

Man lægger et depositum for kurset, som 
man får tilbage, når man gennemfører 
danskkurset.

Maj-Britt Børgesen, 
AOF i Aabenraa

FARENSODDE

Jaget væk af 
nyt byggeri
Flensborg. Dykkermuseet 
og andre lejere på Faren-
sodde 20 skal være ude af 
deres lokaler til årsskiftet. 
Kommunen gør klar til at 
rive den brandhærgede 
ejendom ned og bygge nyt.
 
Side 3

GORCH FOCK

På en 
fransk visit
Flensborg. Alting er bare 
stort på skoleskibet Gorch 
Fock, der indtil torsdag for-
middag er tilbage i Flens-
borg Havn. 
 
Side 4

CHAMPIONS LEAGUE

Sejlklub på 
podieplads
Porto Cervo. Flensburger 
Segel-Club ligger på tred-
jepladsen i konkurrencen 
om at blive »Best Yacht 
Club of the Year«. Den 
21. oktober afgøres disse 
Champions League-sejlad-
ser i Berlin.
 
Side 12

Også her syd 
for grænsen må 
politikerne hjælpe 
fiskere igennem 
2022. Vi vil ikke 
leve uden lokale, 
friske fisk.

Leder side 2

Det er muligt at få tyskundervisning hos Volkhochschule i Flensborg, men det kan hurtigt 
komme til at koste flere tusinde euro for et begynderkursus i tysk, hvis man ikke er på overfør-
selsindkomst eller har integrationsstatus. Arkivfoto: Tim Riediger

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

KOMPLET BRILLE
DAMESTEL ELLER HERRESTEL
+ Kunststofglas og glidende overgang fra Falcon®

+ Super antireflex og hærdning

Flere stel at vælge imellem

Uændrede 
priser

€ 198,-

I DISSE CORONATIDER ER DER ÅBENT: Mandag-Fredag kl. 09-18 og Lørdag fra kl. 09-13 
Bestil venligst aftale, enten pr. mail eller telefon
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Zielgruppenspezifi sch werben
– in unseren Magazinen

Unser Kreativteam konzipiert gemeinsam mit Ihnen individuelle Werbeformate, die äußerst 
nutzer- und zielgruppenorientiert sind. Unsere Magazine bieten Ihnen die optimale Grundlage, 
auf der Sie Ihre Werbebotschaft  so darstellen können, dass diese den Ansprüchen unserer Leser 
gerecht wird und sie begeistert. 

Unsere Magazine werden neben der Zeitungsbeilage in den Kreisen Flensburg, Schleswig-Flens-
burg, Rends- burg-Eckernförde, Nordfriesland und Angeln verteilt. Je nach Magazin wird 
zusätzlich in Südjütland verteilt. 

Zur Unterfütterung der Aufl age werden die aktuellen Aus gaben 
der Magazine auf unserer Homepage veröffentlicht und in 
unserer App für alle Nutzer verfügbar gemacht.

IM:PULS mit Fokus auf Ausbildung

Ausgabe zweimal jährlich: 
Januar und September
Printaufl age: 35.000 Exemplare

Sommer

Ausgabe: Einmal jährlich im April
Printaufl age: 35.000 eksemplarer.

Handball im Norden

Ausgabe zum Saisonbeginn einmal jährlich: 
August/September 
Printaufl age: 35.000 eksemplarer.

NordVital

Ausgabe: en gang om året, typisk i oktober.
Printaufl age: 40.000 eksemplarer.

Så er det jul!   |   Endlich Weihnachten!

Ausgabe: Einmal jährlich im November
Printaufl age: 35.000 eksemplarer.

Efterskole &
universiteter

Bewerbingstipps &
passende Anschreiben

 01 / 2022

Ehrvervsuddannelse
& håndværk

Sønderjylland-Schleswig 2021

Genieß den 
Sommer zu Hause 

Nyd sommeren herhjemme 

SONDERAUSGABE 9. September 2021

Erfahrungsberichte
Beretninger

Booster für die 
Immunabwehr

Seite 4 und 5

Füße
Fødder

Entspannung
Afslapning

Freude 
Glæde

Endlich
Weihnachten!

Advent 2021

Så er det jul!
Region Sønderjylland-Schleswig

Så er det jul!Så er det jul!Så er det jul!Så er det jul!Så er det jul!Så er det jul!Så er det jul!Så er det jul!Så er det jul!
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Anzeigenliste Ortspreis - Euro/mm Grundpreis - Euro/mm

Schwarz/Weiß 1,10 1,30

+ 1 Zusatzfarbe 1,20 1,41

+ 2 Zusatzfarben 1,26 1,48

+ 3 Zusatzfarben (4c) 1,37 1,60

Rückseite Ortspreis - Euro/mm Grundpreis - Euro/mm

Schwarz/Weiß 1,89 2,21

+ 1 Zusatzfarbe 2,05 2,41

+ 2 Zusatzfarben 2,15 2,53

+ 3 Zusatzfarben (4c) 2,32 2,72

Private Kleinanzeigen
Fließtext Ortspreis - Euro

pr. internet gratis

pr. telefon/post 8,40

Textseite Ortspreis - Euro/mm Grundpreis - Euro/mm

Schwarz/Weiß 1,32 1,54

+ 1 Zusatzfarbe 1,42 1,66

+ 2 Zusatzfarben 1,58 1,86

+ 3 Zusatzfarben (4c) 1,68 1,98

Titelseite Ortspreis - Euro/mm Grundpreis - Euro/mm

Schwarz/Weiß 2,42 2,84

+ 1 Zusatzfarbe 2,63 3,09

+ 2 Zusatzfarben 2,78 3,27

+ 3 Zusatzfarben (4c) 3,00 3,52

Preise
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Firmenportrait auf 1/1 Seite Ortspreis - Euro Grundpreis - Euro

1020,00 1200,00

Sonderformat 1000-er
Anzeigenseite (4-sp x 250mm) Ortspreis - Euro Grundpreis - Euro

Schwarz/Weiß 710,00 835,29

+ 1 Zusatzfarbe 790,00 929,41

+ 2 Zusatzfarben 825,00 970,58

+ 3 Zusatzfarben (4c) 895,00 1052,94

Sonderformat 1000-er
auf Textseite (4-sp x 250mm) Ortspreis - Euro Grundpreis - Euro

Schwarz/Weiß 860,00 1011,76

+ 1 Zusatzfarbe 935,00 1100,00

+ 2 Zusatzfarben 980,00 1152,94

+ 3 Zusatzfarben (4c) 1020,00 1200,00

Private Familienanzeigen
gestaltet Ortspreis - Euro

Schwarz/Weiß 0,60

+ 1 Zusatzfarbe 0,68

+ 2 Zusatzfarben 0,70

+ 3 Zusatzfarben (4c) 0,75

Beilagen - je 1000 Exemplare 
(inkl. Versandkosten) Ortspreis - Euro Grundpreis - Euro

bis zu 50 g 66,75 78,54

bis zu 100 g 81,50 95,88

bis zu 150 g 96,25 113,22

Beilagen müssen zur maschinellen Weiterverarbeitung geeignet sein. 
Die Preise für Beilagen über 100 g erfragen Sie bitte direkt in unserer Anzeigenabteilung: Tel. 0461 / 5045 - 250

Preise

Chiffregebühr: 5,00 Euro Maximalgrößen: Titelseite: 6-sp. x 100mm   ·   Rückseite: 4-sp. x 145mm
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Druckverfahren: Offsetdruck

Satzspiegel: 430 mm hoch - 280 mm breit

Spaltenbreite: 1 sp = 43 mm · 2 sp = 90 mm · 3 sp = 138 mm
4 sp = 185 mm · 5 sp = 232 mm · 6 sp = 280 mm

Rasterweite: 42 l/cm Punktraster

Farben:

Nach Euro-Skala. – Anzeigen mit einer oder zwei Zusatzfarben, die aufgrund 
von Platzierungswünschen oder der jeweiligen technischen Struktur der Zeitung 
auf 4c-Seiten erscheinen, werden von Flensborg Avis ggf. in CMYK aufbereitet. 
Maßgeblich ist die bundesweit gültige, separier- te HKS Z-Farbtafel, gedruckt in 
der Euro-Skala.

Dateiformate: Anzeigen können im Macintosh EPS-Format, PDF-Format oder als offene  
InDesign-Datei geliefert werden. 

Bildauflösung: Graustufen/Farbbilder: min. 240 dpi, Strich: 1270 dpi. Sämtliche Schriften müssen 
mitgeschickt werden. In PDF-Dateien müssen die Schriften eingebettet sein.

EPS-Dateien: Evtl. Bilder, Farben und Schriften (PS und Bitmap) müssen mitgeschickt werden.

Digitale Vorlagenanlieferung: anzeigen@fla.de

Geschäftsbedingungen: www.fla.de/Impressum

Technische Daten

Bezahlung

Bankverbuindung: Union-Bank Flensburg Kto. Nr. 0012670, BLZ 215 201 00 
Nord-Ostsee Sparkasse Kto. Nr. 88004783, BLZ 217 500 00

Zahlungsbedingungen: 8 Tage nach Rechnungserhalt netto

Erscheinungsweise: Werktags, morgens

Auflagenkontrolle: IVW

Anzeigenschluß: 2 Tage vor Erscheinung, spätestens um 12:00 Uhr

Anzeigenverbund: SHP - Schleswig-Holstein Presse / Media Sales:Nord GmbH
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Persönliche Beratung

Notizen

Finn-Erik Schrödl
Telefon: +49 461 5045-254

Email: fes@fla.de

Thomas Behrens
Telefon: +49 461 5045-213

Email: tb@fla.de
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