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Postomdeles gratis til alle husstande og
virksomheder og kan hentes på udvalgte
steder og på hurtigfærgen.

Fremtiden begynder i dag
På en mark i Østermarie
går Mette Fuglsang
rundt og glæder sig over
foråret og familiens nye
tilværelse. Hun deler sine
iagttagelser med andre på

sin blog. Et helt igennem
privat initiativ, der giver
genlyd.
På Rådhuspladsen i
København vil der den 18.
april stå et bredt udsnit

læs online
Har du en Smartphone eller Tablet kan du ved at
scanne QR koden nemt hente vores magasin og læse
det online på farten.
For at gøre vores magasin lidt sjovere vil du flere steder kunne finde QR koder som linker til videoer og
relaterede tekster.

af Bornholms iværksættere.
Som ambassadører for øen vil
de fortælle forbipasserende om
den livskvalitet, man kan opnå
som turist eller – endnu bedre –
tilflytter.
I Ballerup bor vognmanden, som
opfandt den bus, der fragter
200.000 passagerer frem og
tilbage. Han er sin egen herre og
ser det som sin opgave at sørge
for hurtig, billig og forsinkelsesfri
trafik. Hvad skulle vi gøre uden
ham?
I Tåstrup driver Niels Zibrandtsen
telefonselskabet GlobalConnect
med 13.000 kilometer lyslederkabel i Danmark, Sverige, Nordtyskland – og snart også Bornholm.
Her har vi i sandhed fået en ven,
der vil os det vel. Tag godt imod
BornFiber. Den chance for at blive
et dataknudepunkt får vi aldrig
igen.
Eksempler fra dette nummer af

Oplag:
27.000 stk.

Magasinet Bornholm, nummer
8 siden efteråret 2012. Vores
formål er at finde og fortælle om
folk med initiativ og virkelyst, der
gør gode gerninger og retter op
på følgerne af vores fjerne beliggenhed.
Magasinet har netop udvidet
sit oplag. 20.000 eksemplarer
fordeles af Post Danmark til alle
husstande og virksomheder.
5.000 bliver revet væk af Færgens passagerer, og nu fordeler
vi yderligere 2.000 styk pr. bud til
hoteller, restauranter, turistkontorer og andre knudepunkter, hvor
også vores besøgende kan få fat
på det. Vores sommerudgave
rammer yderligere 5.000 ferieboliger – i alt 32.000 eksemplarer.
Vi tror, at flid, foretagsomhed og
hjælpsomhed er vejen frem for
os alle, så vi i fællesskab kan
styrke den fremtid, der begynder
netop NU.
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Brillehûzet – en optikforretning
BRILLEHUZET
ud over det
sædvanlige FLEX

HVORFOR EJE NÅR MAN KAN LEJE?

Brillehûzet er en butik der sætter fokus på faglighed og mode.
der kræses for det unikke og designet. for os i Brillehûzet er det
Dettetendenser,
koncept er
til dig
briller til enhver lejlighed.
vigtigt at vide hvilke
der
rørerder
sigelsker
på markedet.
Jo flere
briller
lejer, desto
penge
sparer du.
derfor nyder vi i den grad
at lade
os du
inspirere
på deflere
store
messer
i udlandet – samt af vores ualmindelige dejlige kunder.
Den månedlige leje er altid den samme
uanset hvor mange briller du lejer!
alle vores Briller håndplukkes
påstartprisen
messer i varierer,
milano,
Kun
paris og münchen.
alt efter hvilke briller du vælger.

sdr. hammer 2e, 3730 nexø
tlf: 56491030
mail: mail@Brillehuzet.dk
Foto: Semko Balcerski / www.semko.dk

Fashion for the independent…

Ubegrænset bredbånd til alle

BornFiber forvandler
vision til virkelighed

Danmarks ukendte telefonselskab anlægger vores digitale motorvej
– iværksætteren og idealisten Niels Zibrandtsen former Bornholms fremtid
AF JACOB LUDVIGSEN
• Et søkabel fra Tyskland til Bornholm og et datacenter.
• Lynhurtigt bredbånd til alle husstande og virksomheder.
• Bornholms Digitale Innovationsfond.

Åbent: man-fre 11.00 - 17.30, lør 10.00 - 14.00 • Havnebryggen 9, Svaneke • Tlf. 56 44 51 57 / 24 80 41 74

Jamen, kan det nu passe? I
2001 havnede 25 statslige
millioner støttekroner til
”det digitale Bornholm” i
projekt- og fidusmagernes
sorte hul. Så kan vi regne
med, at det nye BornFiber
indfrier løfterne?
Svaret er ubetinget JA.
Den digitale motorvej med
et nærmest ubegrænset
antal spor bliver anlagt
i løbet af de næste 21
måneder. Samtidig bliver
Bornholm et knudepunkt
for datatrafik.
Bag BornFiber står GlobalConnect med 175 ansatte.
Det største danskejede
telefonselskab er mindre
kendt i den brede

offentlighed, fordi dets
speciale er at drive 13.000
kilometer højhastighedsfiberkabel i Danmark,
Sverige og Nordtyskland,
hvor de selskaber, vi
kender som forbrugere,
kan leje sig ind. 33 % af
Danmarks internet-trafik
passerer gennem GC’s
netværk. For eksempel
sendes alle TV2’s signaler
gennem GC’s netværk, der
betjener banker, bladhuse
og industrivirksomheder.
Og bag GlobalConnect står
idealisten og iværksætteren Niels Zibrandtsen, der
har aktiemajoriteten i det
selskab, han grundlagde i
1998. Virksomheden med

hovedkvarter i Tåstrup
vest for København og
afdelinger i Stilling ved
Skanderborg, Odense og
Hamburg er særdeles solid, det seneste regnskab
(2013) viser en omsætning
på 502 millioner og et
overskud efter skat på 64
millioner. Zibrandtsen er
en velhavende mand, for
hvem penge er et middel,
ikke et mål i sig selv. Han
er en langsigtet investor.
For nogle måneder siden
skiftede han fra at være
CEO (administrerede direktør) til at være formand
for bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af
Christian Holm Christensen, og dermed har Niels
opnået mere energi til at
udvikle nye projekter og
deltage i branchens organisatoriske arbejde. Målet
er at styrke Danmarks
plads som it-ledende
nation og vidensamfund.
– Men jeg er en meget
aktivt arbejdende bestyrelsesformand, smiler han.
Direktør for BornFiber er
Kristian Sørensen, og ham
kommer vi til at høre mere
til i takt med, at selskabet
får fast klippegrund under
fødderne.

Tæt på iværksætteren

Dorthe Gerlach

Onsdag 1. april kl. 21:00

Easter Night

Torsdag 2. april kl. 22:00

L.I.G.A

Fredag 3. april kl. 22:00

HOLD PÅSKE
FOR FULD
MUSIK
Rocazino
- 80’er fest

Lørdag 4. april kl. 21:00
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Dr. Friis Blues Clinic
feat. Troels Jensen

Søndag 5. april kl. 15:00

www.musikhuzet.dk - Bornholm
56 95 94 04 - info@musikhuzet.dk

Tillad et personligt
indskud: I 2008 lærte
jeg Niels Zibrandtsen at
kende, da jeg for dagbladet Børsen interviewede

ham på baggrund af en
vellykket annoncekampagne. Samtalen udviklede
sig, og snart havde jeg påtaget mig den fantastiske
opgave at skrive bogen
MONOPOLBRYDEREN om
GlobalConnects første ti
år. Den kan læses på firmaets hjemmeside under
punktet historie.
I tre måneder færdedes
jeg næsten dagligt på
virksomheden og kom tæt
ind på livet af Niels, hans
hustru Lisbeth, der også
er bestyrelsesmedlem, og
deres loyale og entusiastiske medarbejdere.
Missionen er netværksløsninger i særklasse.
Visionen er frit fiber til
alle.
Niels deltog i Folkemødet
2014 og vender tilbage i
år. Han sætter stor pris på
Bornholm og er tilhænger af en tunnel, der kan
vende udviklingen.
Som ganske ung begyndte
han at bygge apparater,
der kunne blinke og sige
lyde, og efter at have
droppet gymnasiet –
fransk og oldtidskundskab
trak ned - gik han i lære
som elektronikmekaniker
og arbejdede for en række
af datidens store virksomheder, men til sidst blev
han utilfreds med støvede
ledere.
Han udviklede en såkaldt
switch, der kan sikre
signalet på en tv-station,
og han havde også fundet
en interesseret køber, Telecom Malaysia. Men hans
chef synes ikke, at de
skulle beskæftige sig med
den slags komponenter.
Hans kloge Lisbeth sagde
de forløsende ord:
- Hvis du skal skifte job
igen, hvorfor starter du så
ikke dit eget firma?
Niels svarede: - Jamen, lad
os prøve!

Da monopolet blev
brudt
Den første virksomhed,
Zone Systems, indrettedes
i 1995 på loftet af huset i
Store Magleby, som de tog
pant i for at rejse startkapital. Snart efter afgav
Telecom Malaysia en ordre
på 1,2 millioner kroner.

To år efter skete det store
gennembrud. Niels og
hans folk etablerede en
radiokæde mellem Danmarks Tekniske Universitet i Lundtofte og Lunds
Universitet. Hermed var
TeleDanmarks (nu TDC) og
Telias monopol på udlandstelefoni brudt, det blev
muligt at udveksle tunge
videnskabelige filer til en
væsentlig lavere takst. En
rød ballon på hver side af
Øresund blev brugt som
pejlemærke.
Siden er det gået fremad,
vanskeligheder blev
overvundet, både dotcom-boblen i 2001, hvor
tilsyneladende lovende televirksomheder krakkede,
og finanskrisen i 2008.
GlobalConnect opførte
først et, snart flere gigantiske telehuse og lagde fiberkabler i hastigt tempo.

Alle har brug for
fiber
Afgørende for den videre
udvikling er, at den enkelte bornholmer tager
godt imod tilbuddet om
ubegrænset fiber. Danskernes internetforbrug
stiger med 40-60 % om
året. Vi downloader, når vi
ser tv, modtager nyheder, digital post, googler
og får friske billeder fra
børnebørnene ovre. Vi
uploader, når vi taler via
Skype sender mail, går på
Facebook og deler film og
fotos, og jo hurtigere det
går, desto mere tilfredse
bliver vi. Ingen private bør
være i tvivl om, at fiber
er fremtiden, ikke bare i
kosten.
Ejendomspriserne vil
afhænge af, om der er
installeret fibernet. Huse
uden vandværksvand
må sælges billigere, fordi
køberen skal bekoste tilslutningen, og det samme
gør sig gældende med fibernet. Sommerhusejerne
mærker, at feriegæsterne
forventer fuld adgang til
nettet. BornFiber regner
med, at det bliver en af de
lettere opgaver, fordi der
ikke er klippegrund i de
sydbornholmske områder.

Østkraft undgår
ballade
Staten har bevilget 60
millioner kroner til digital
opgradering af Bornholm.
De indgår nu i anlægspuljen. Østkraft og Bornholms
Fibernet var godt i gang
med at rulle kabler ud,
men Østkraft var på kant
med reglerne om, at en
kommunal virksomhed
ikke må konkurrere med
en privat, i dette tilfælde
TDC, hvis søkabel og
kobberledninger hidtil har
været ene om at forsyne
Bornholm med telefoni og
datatransmission. Ingen
tvivl om, at det for Østkraft og bestyrelsesformand Knud Andersen er
en lettelse, at en eventuel
balladesag er afværget.
I udbudsrunden var GlobalConnect ene om at vise
interesse, og da myndighedernes godkendelse var
på plads købte GC Østkrafts net for 148 millioner
kroner. Herudover skal der
investeres omkring 125
millioner i løbet af de kommende år.
GC leder efter et passende
hovedkvarter i Rønne. Ti
mennesker er ansat, heraf
fire fra Østkraft. Et stort
oplysningsarbejde med offentlige møder og informationsmateriale forestår, og
Kristian Sørensen er godt
i gang med at lære øen at
kende.
For det bornholmske
erhvervsliv er BornFiber
et skulderklap, og vi vil
se nye virksomheder med
behov for sikker netforbindelse.
Bornholms Digitale Innovationsfond støtter
it-projekter, de nærmere
betingelser vil snart blive
lagt frem.
På GlobalConnects hjemmeside kan man læse H.
C. Andersens eventyr om
søslangen. Han var grebet
af udviklingen i 1860’erne,
da de første søkabler
bandt verden sammen via
telegrafen.
- Nu er søslangen på vej
til Bornholm, lover Niels
Zibrandtsen og Kristian
Sørensen.
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Færgen sejler til gode oplevelser
Færgen sejler til øliv

ystad - rønne
esbjerg - fanø
køge - rønne
kalundborg
- samsø
Med
BornholmerFærgen
i 2014
og 2015
sassnitz
- rønne
bøjden - fynshav
spodsbjerg - tårs

FOR Å R

SAINT TROPEZ

GANT

FITFLOP

FRANSA

ON STAGE

MASAI

LEGO

VILA

WOLFORD

NYDJ

DAY

BY MALENE BIRGER

BITTE

TOMMY HILFIGER

MOS MOSH

B.BLACK

SAND

CULTURE

HENRI LLOYD

BOSS

PERNILLE BÜLOW
SOYA
BLUE WILLI’S
BRAX
RED/GREEN

færgen sejler til tid med familien, lang
weekend og bornholm, til smuk natur,
strand og fanø, til skov, saltvand og samsø, til hyggelige byer og als og til madkurv,
udflugter og langeland. tag færgen. den
er i havn om få minutter.
faergen.dk

BODERNE 2. TEL. +45 56 97 42 26. ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL. 10-18.
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EN BORNHOLMER I KULISSEN
KNIRKE MADELUNG HAR EN FINGER
MED I SPILLET, NÅR DE
STORE TV-SERIER
OPTAGES

TAG MED RØNNE CYKELFORRETNING, CUBE & SRAM
TIL BORNFONDO 2015 DEN 30. & 31. MAJ I GUDHJEM.
VI STØTTER LØBET OG CYKELSPORTEN, DA VI HAR EN STOR PASSION OG KÆRLIGHED
TIL SPORTEN. KOM OG DEL DEN MED OS SØNDAG DEN 31. MAJ I EXPOOMRÅDET.
OPLEV RYTTERNE HELT TÆT PÅ, NÅR DE TILBAGELÆGGER UDFORDRENDE 123 KM
MED 1.456 HØJDEMETER PÅ VORES SKØNNE Ø.
BESØG WWW.BORNFONDO.DK FOR MERE INFORMATION.

AF: TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: HOLGER SVEND ANDERSON

D

R Fiktions nye store
TV-satsning ”Mord
uden Grænser”
(”The Team”) har opnået
over 1 million seere per
afsnit. Serien med Lars
Mikkelsen i en hovedrolle,
er et samarbejde mellem
DR, ZDF og europæiske
produktionsselskaber, og
den er optaget i fire lande.
Valget af de rette omgivelser og kulisser var bornholmske Knirke Madelung
med til at træffe.
Knirke Madelung voksede
op på Bornholm, men
rejste tidligt ud i den store
verden. Først var hun
på efterskole, siden på
Holbæk Kunsthøjskole,
før hun besluttede sig for
at tage en uddannelse på
Designskolen.
I dag arbejder hun som
scenograf, og har været
med til at skabe nogle af
Danmarks store tv-successer.

Hvad er scenografi
Efter Knirke Madelung
blev færdig på Designskolen har hun været vidt
omkring inden for teater,
mode, film og tv - ”I starten var jeg ikke klar over,
om jeg skulle vælge teater
eller film, så jeg prøvede
begge dele.”
Hun er blevet en fast del
af den danske film- og
tv verden, og har blandt
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andet været nomineret
til to Robert priser for sit
scenografiske arbejde,
hvilket hun dog ikke synes
er noget særligt.
Knirke siger: ”God scenografi behøver ikke være
noget man ser, det er
mere noget man mærker.” Hvis man som seer
reflekterer over scenografien i en film, er det ofte
et dårligt tegn, for så er
dens univers sikkert for
kunstigt og pænt. ”Jeg
synes det er røvkedeligt,
når man kan se, at der er
nogen, der har kigget i et
katalog og valgt de ting,
som de synes viser et
sympatisk menneske. Det
handler ofte om, at der
ikke er blevet brugt tid til
forberedelse.”
I starten af karrieren blev
Knirke Madelung overrasket, over hvor brutal og
benhård filmens verden
egentlig var, og hvor
svært det var for hende
at adskille arbejde og privatliv. Derfor skiftede hun
i en tid til modebranchen,
hvor det var nemmere at
holde fri. ”Det gode ved
min tid i moden var, at jeg
brugte de værktøjer jeg
havde lært, men samtidig var lidt ligeglad med
indholdet. Man kan sige, at
jeg øvede mig i at skelne
mellem jobbet og mit private jeg. ”

Tilfældige møder
Knirke Madelung er tilbage
i TV-sektoren, hvor hun
blandt andet har været filminstruktør Lotte
Svendsens makker. De to
havde gang i studieprojekter, mens Lotte Svendsen
var elev på Filmskolen, og
Knirke Madelung gik på
Designskolen. De to fandt
sammen igen på Lotte
Svendsens ”Max Pinlig”.
”Jeg elsker Max Pinlig, og
det univers der er i serien,
og jeg har været med fra
starten. Jeg mødte Lotte
Svendsen tilfældigt, og så
sagde hun, at de var ved
at udvikle noget sjovt, og
spurgte om jeg havde lyst
til at være med, og det
ville jeg gerne”
En del af ”Max Pinlig” blev
optaget på Bornholm, hvor
både Knirke Madelung og
Lotte Svendsen kommer
fra, og her overraskede
bornholmernes parathed
til at hjælpe ”Det var
virkelig sjovt. Pengene var
små, den lokale hjælpsomhed stor. Tænk at få
et helt hold dansere ud på
Gudhjem havn til at danse,
så vi kunne bruge det.”
Oplevelsen af at være med
til at lave serien, som også
blev til flere film, er noget
Knirke Madelung husker
med glæde. ”Vi var et
meget lille hold. Måske er

det ikke stor kunst, men
jeg synes, at der er noget
dejligt over serien, og så
har den et godt budskab.
Jeg er meget stolt af at
have været med til at lave
Max Pinlig.”

Drømmen om Borgen
Knirke drømte om at bidrage til serien ”Borgen”.
”Første gang jeg gik efter
et job, sådan rigtig gik
efter det, var da jeg gerne
ville lave Borgen og bevæge sig der, hvor magten
er, og jeg fandt historien
interessant.”
Knirke Madelung arbejdede på det tidspunkt i
DR-byen, hvor Borgens
producent Camilla Hammerich havde kontor. ”En
dag tænkte jeg, at så er
det nu, jeg tager chancen.
Jeg gik op og sagde til
hende, at jeg godt kunne
tænke mig at bidrage til
serien.”
Drømmen gik i opfyldelse,
og Knirke virkede under
den erfarne scenograf
Søren Gams ledelse de
første to sæsoner og stod
selv for seriens koncept
i tredje og sidste sæson
”Jeg startede med at
være scenograf for Søren
Gam, som var production
designer. Han lagde stilen
for de to første sæsoner,
og jeg var scenograf under
ham. Tredje sæson var jeg

så production designer og
skulle lave et nyt koncept. Der fik jeg det store
ansvar.”

Bornholm – Rå natur
Succes har ikke fået Knirke
Madelung til at glemme sin
fødeø. Hun nyder stadig
at besøge Bornholm. ”Jeg
flyttede da jeg var meget
ung, så jeg har ikke noget
bornholmsk netværk, men
jeg har min mors venner,
som jeg holder meget af
at besøge.”
Knirke bor i dag i København, som hun mener ligner Bornholm, i sin råhed.
Hvor råheden på Bornholm
kan ses i naturen, kan den
i København ses i bymiljøet.
”Jeg har altid følt, at København var bornholmernes by. Det har nok noget
at gøre med, at jeg er fra
den tid, hvor færgen sejlede direkte hertil, og man
kunne lige ind til byen.”

Omstilling til tv
studiet
Knirke vil også gerne
skifte vinkel: ”Jeg er
begyndt at forsøge at gå
efter de ting, jeg gerne
vil prøve. Derfor laver jeg
lige nu studiescenografi.
Det har jeg haft lyst til,
fordi jeg godt kan lide arbejdsgangen. Man spiller

sammen med produceren
af programmet og kender
alle kameravinklerne. Når
jeg forlader stedet, så ved
jeg hvordan programmet
kommer til at se ud. Det er
ligesom teater.”
Arbejdet som studiescenograf er også et velkomment afbræk i Knirkes
karriere.
”Med film, er du hele tiden
på. Du tjekker SMS og mail
og er klar til at rykke ud.
Det fylder utroligt meget.
Der er det rart med et helt
andet tempo. Især når
man også har børn.”

Fremtidsønsker om
fortidsdrama
Også arbejdet på serien
Mord uden Grænser gik
Knirke efter. Hun havde,
op til hun fik tilbudt at
være med, sagt, at hun
godt ville arbejde med
krimi. Hendes næste store
drøm er at få lov til at lave
et periodedrama: ”Jeg
kunne godt tænke mig at
lave noget historisk. Jeg vil
gerne lave noget omkring
60’erne. Der er noget ved
æstetikken, og den forandring den vestlige verden
gennemgik i forhold til
industri, arbejde og økonomiske opsving”
Knirke afrunder:
”Det er den tid, der har
gjort, at jeg kan være den
kvinde jeg er i dag.”

Snellemark

Fri Bikeshop
Snellemark 24
3700 Rønne
56 95 07 40

Cube fås kun i Fri BikeShop Snellemark
- første og største -
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® Smørengevejen 22 3720 Aakirkeby
*
Tlf. 5697 2770

2015 - 20. sæson !!

ÅBENT HVER DAG I PÅSKEN
- SE FLERE ÅBNINGSTIDER PÅ HJEMMESIDEN
eller på OPEN2DAY.DK

Angoraland

WELLFULLNESS - se mere på vores hjemmeside om aktuelle tilbud
i SPA events og behandlinger. (fra 2- 7 personer)

•MASSAGE (FYSIO/SPORT)
• ANSIGTSBEHANDLING
• FODBEHANDLING
• HÅRFJERNING VOKS & SUGAR
(også permanent fjerning med DEPILAR system)
Vore klinikker benytter produkter fra MUNKBORN
COSMETICS, samt det bedste fra AINHOA.

Bornholmske hus og fritidshuse - bliver bedst solgt
af din lokale Bornholmske ejendomsmægler!

Derfor skal du vælge BornholmerBo:
✔
✔
✔
✔
✔

Lokal, fri og uafhængig ejendomsmægler
ALTID - SOLGT eller GRATIS
Særdeles fordelagtige salgsvilkår
Åbent hus arrangementer hver uge
8 engagerede og veluddannede medarbejdere

Skal v
sælge i også
Ring 5 dit hus?
695 5
683

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGE!

- Se de glade kaniner på deres egen kaninhøj
og hvordan vi spinder ulden til garn.
Også mange andre dyr - Guidede ture
Fremstilling og salg af økologisk kosmetik i 20 år
- komplette serier til hele kroppen for kvinder og mænd.
FILTGALLERI
- GÅRDBUTIK
- KOSMETIK
altid en gaveidé
god gaveidé !!
Filtgalleri
og altid
en -god

Mange spændende NATUR GARN i butikken !!!

Angoraland

Scan
koderne
og se
mere:

BornholmerBo
61638 - Birgitte

Ejendomsmæglere og valuarer MDE

Tornegade 1-3 • 3700 Rønne • Telefon 5695 5683 • www.BornholmerBo.dk
clienti
clienti
clienti
clienti
clienti

DEN
DEN
DEN
NYE
NYE
NYEHYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
i20
i20
i20
DEN
NYE
i20

clienti
clienti

• Uld - garn og strik
• Filthåndværk og galleri

VERDAMMT
SKARP!
VERDAMMT
VERDAMMTSKARP!
SKARP!
SKARP!
VERDAMMT
NY
i20
3-DØRS
NY
NY
i20
i20
3-DØRS
3-DØRS
NY
NYi20
i203-DØRS
3-DØRS
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA

119.995,119.995,119.995,119.995,-

NYi20
i205-DØRS
5-DØRS
NY
NY
i20
i20
5-DØRS
5-DØRS
NY
NY
i20
5-DØRS
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA

124.995,124.995,124.995,124.995,-

ichi • mbyM • pulz jeans • bandolera • accessories
finnsdottir • lucie kaas • nordal • bloomingville • chic antique
Torvet 7, Nexø • tlf. 4022 7077 • Åbent: man-fre kl. 10-17.30, lør. kl. 10-13
10 MAGASINET BORNHOLM FORÅR 2015

Vikunne
kunne
godt
skrive,
atdet
det
nye
design
påHyundai
Hyundai
i20eri20
er
ret
skarpt.
kunne
ViVikunne
kunne
godt
godt
godt
skrive,
skrive,
skrive,
det
atat
det
nye
detdesign
nye
design
nyedesign
design
Hyundai
på
påHyundai
Hyundai
i20
er
i20
ret
erer
ret
skarpt.
retskarpt.
skarpt.
ViVi
godt
skrive,
atat
nye
påpå
i20
ret
skarpt.
Men
den
har
allerede
vundet
en
international
designpris.
Vi
vil
derfor
Men
Men
den
den
har
harallerede
allerede
vundet
vundet
en
eninternational
international
designpris.
designpris.
Vi
Viderfor
vilvilderfor
derfor
Men
den
allerede
vundet
eneninternational
designpris.
ViVivilvil
derfor
Men
denhar
har
allerede
vundet
international
designpris.
blot
tilføje,
at
den
er
ligeså
skarp
på
udstyr
og
plads.
Bl.a.
får
du
elblot
blot
blot
tilføje,
tilføje,
tilføje,
at
den
at
at
den
er
den
ligeså
er
er
ligeså
ligeså
skarp
skarp
skarp
på
udstyr
på
på
udstyr
udstyr
og
plads.
og
og
plads.
plads.
Bl.a.
Bl.a.
Bl.a.
får
får
du
får
eldu
du
elblot tilføje, at den er ligeså skarp på udstyr og plads. Bl.a. får du el- elspejle
med
varme,
dæktrykssensorer,
radio
med
1
gb
lagerplads
og
spejle
spejle
med
varme,
varme,
dæktrykssensorer,
dæktrykssensorer,
radio
radio
1lagerplads
gb
gblagerplads
lagerplads
og
spejle
spejle
med
medmed
varme,
varme,
dæktrykssensorer,
dæktrykssensorer,
radio
radio
med
medmed
1med
1gbgb1lagerplads
ogog og

meget
mere,
samt
klassens
største
baggagerum.
OgsåOg
så
er
der
som
meget
meget
meget
mere,
mere,
mere,
samt
samt
samt
klassens
klassens
klassens
største
største
største
baggagerum.
baggagerum.
baggagerum.
Og
så
Og
så
såder
erer
der
som
dersom
som
meget
mere,
samt
klassens
største
baggagerum.
Og
erer
der
som
altid
den
verdammt
skarpe
garanti:
5
år
hele
vejen
inklusiv
altid
den
denverdammt
verdammt
skarpe
skarpe
garanti:
garanti:
årår
--hele
hele
vejen
vejen
--inklusiv
inklusiv
altid
den
skarpe
garanti:
5 5årår-55-hele
vejen
- -inklusiv
altidaltid
denverdammt
verdammt
skarpe
garanti:
hele
vejen
inklusiv
ubegrænset
kilometerantal.
Book
allerede
en
prøvetur
i
dag
ubegrænset
ubegrænset
ubegrænset
kilometerantal.
kilometerantal.
kilometerantal.
Book
Book
Book
allerede
allerede
allerede
en
prøvetur
en
en
prøvetur
prøvetur
i
dag
i
dag
ubegrænset kilometerantal. Book allerede en prøvetur i dag idag
eller
se
mere
på
hyundai.dk
eller
eller
sesemere
mere
på
påhyundai.dk
hyundai.dk
eller
eller
se
semere
mere
på
påhyundai.dk
hyundai.dk

Hyundai
Hyundai
Hyundai
i20i20
i20
frakun
fra
fra
kun
kun
kun
119.995,119.995,119.995,Hyundai
i20
fra
119.995,̊̊RS
̊A
̊RS
̊A
5
5
A
RS
55
A
RS
Brændstofforbrug:
16,1-31,3
km/l.
CO
-udledning:
84-155g/km.
Brændstofforbrug:
Brændstofforbrug:
16,1-31,3
16,1-31,3
km/l.
km/l.
CO
CO-udledning:
-udledning:
84-155g/km.
84-155g/km.
GARANTI
Brændstofforbrug:
Brændstofforbrug:
16,1-31,3
16,1-31,3
km/l.
km/l.
CO
CO
-udledning:
-udledning:
84-155g/km.
84-155g/km.

2
2 2
2 2
GARANTI
GARANTI
GARANTI Prisen er ekskl. leveringsomkostninger 3.780,-. Vist
GARANTI
som
5-dørs
med
ekstraudstyr.
Prisen
Prisen
Prisen
er ekskl.
ererekskl.
ekskl.
leveringsomkostninger
leveringsomkostninger
leveringsomkostninger
3.780,-.
3.780,-.
3.780,-.
Vist Vist
som
Vistsom
5-dørs
som5-dørs
5-dørs
med med
ekstraudstyr.
medekstraudstyr.
ekstraudstyr.

Prisen
erer
ekskl.
ekskl.
leveringsomkostninger
leveringsomkostninger
3.780,-.
3.780,-.
Vist
Vist
som
som
5-dørs
5-dørs
med
med
ekstraudstyr.
ekstraudstyr.
Prisen

Brovangen 20 · 3720 Aakirkeby · Tlf. 56 97 56 05
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ILDSJÆLEN

METTE FUGLSANG:
”Hvis man brænder for noget
må man tænde sit indre bål”

Udkantsblogger, kalenderpige, klummeskriver – hustru,
mor, grøntsagsdyrker og skolelærer. Springet fra stenbro
til landbo kan lykkes, hvis man tør bruge sig selv.
Mette har modet.
AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: ROBIN HOUNISEN

inspired by arctic beauty

M
CLASSIC
COLLECTION
Rustfrit stål,
ridsefast safirglas
D K K 1 .9 9 9,-

Østergade 2 • 3720 Aakirkeby • Tlf. 56 97 41 02
www.klguldogsolv.dk
mail@klguldogsolv.dk
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idt ude på marken
med lossepladsen
som nærmeste
nabo bor Mette Fuglsang,
Kaare og børnene Storm
og Kamma i en landejendom. For to år siden var
adressen 2100 Østerbro.
Nu er den 3751 Østermarie. Fra den asfalterede by
til masser af mudder.
- Jeg kan godt sige dig, at
vi har gået i gummistøvler
hele vinteren. Egentlig
havde det været mere
praktisk med en masse
sne, men det er forår og
snart skal vi i haven, siger
den 39-årige læreruddannede Mette.
Hendes optimisme er
smittende, og den bliver
bemærket. For nylig måtte
hun haste til Halsnæs på
toppen af Sjælland for at

modtage Landdistrikternes ildsjælepris, ”og jeg fik
et flot diplom med hjem,
det er dejligt, at der bliver
lagt mærke til min blog
flyttiludkantsdanmark.dk”.

Udkantsmissionæren
Mette er en slags missionær. Hendes budskab er
enkelt og vedkommende,
og hun skriver på livet løs
om naturen, lyset og alle
de glæder og fællesskaber, der byder sig til, hvis
man opsøger dem.
”Jeg gik hjemme med
næsten nyfødte Kamma
og hørte Bornholms Radio
P4 dagen lang. Hver halve
time var der nyheder, og
det var en stor jammer.
Nedskæringer, lukninger,
bekymringer. Så begyndte

tanken om et modtræk at
spire”.
Men hvorfor havner man
i ”Boet” på Lyrsbyvej?
Mette er vokset op i et
parcelhus lidt udenfor Kolding med kærlige forældre
og en bror. Da hun var 18,
stak hun til London et års
tid og fortsatte med at
udvide sin horisont på Den
Røde Højskole i Svendborg
(”Den var nu ikke så rød
endda på det tidspunkt”).
Som 27-årig tog hun
lærereksamen fra Zahles
Seminarium i København,
blev gift med Kaare Rex
Thomsen og bosat på
Østerbro.
I 2007 falder Kaare, der er
bygningskonstruktør, og
en af deres venner for et
fuldstændig forsømt husmandssted i Østermarie.

Familien havde lidt tilknytning til Bornholm, for hans
bror har boet i Svaneke i
en årrække, men Mette
var bekymret.

Det store spring
Efterhånden fik de istandsat huset og brugte de
fleste af deres penge til
færgebilletter. Bornholm
og Boet trak i dem.
Mette opdagede, at hun
var vild med at få haven
til at gro, og den skulle jo
passes. De talte mere og
mere om, at det måske
ville være lykken at være
på Bornholm hele tiden,
og makkeren blev købt
ud. Lejligheden var ikke
svær at sælge, og de tog
springet.
”Folk var bange på vores

vegne, når vi fortalte om
planen. De frygtede at vi
ikke ville kunne holde det
ud. Mine forældre var ikke
glade, de syntes selvfølgelig, at Bornholm var
endnu længere væk end
København. Sjovt nok ser
vi mere til hinanden nu,
større er Danmark jo ikke”,
fortæller Mette.

Så mange søde
mennesker
”Vi føler os som nybyggere, vores drøm er den
størst mulige grad af
selvforsyning. Grønkål og
porrer står endnu i jorden,
og vi nyder at kunne spise
det, vi selv har dyrket. Nu
har vi høns, og vi snakker
med vores nye naboer,
et andet yngre par, om

i fællesskab at holde et
par grise. Det er da hårdt
arbejde, der skal luges og
luges og dræbes snegle og
larver. Men tænk at have
sit eget æbletræ og se
børnene løbe lige ud i haven uden at skulle ned ad
trapperne fra fjerde sal”.
I en mellemfase arbejdede
Kaare ovre, og Mette fandt
nye venner i en læsegruppe, en mødregruppe
og i en kreds, der kalder
sig ”Ordet har Ordet”, hvor
de fabulerer over sproget.
Afstandene er så små, at
det ikke er noget problem
at komme omkring, og der
er spændende mennesker
over alt, søde og åbne. Alt
det med, at folk i provinsen skulle være indelukkede, preller af på Mette.
Efterhånden modnedes

tanken om at oprette en
blog på internettet, hvor
hun kunne fortælle om
alle de muligheder, man
har for en indholdsrig
tilværelse.

Mette med meninger
”Udkantsdanmark er
blevet et negativt begreb,
og det vil jeg gerne modbevise. Min blog åbnede
i marts 2014 og handler
om livet uden for storbyen
i bred almindelighed og
ikke kun om Bornholm.
Jeg skriver korte, positive
historier og sørger for,
at der ofte er noget nyt
på bloggen, ellers falder læserne fra. Når jeg
finder artikler om emnet,
deltager jeg i debatten
og lægger et link til min

side, jeg gør reklame for
at trække flere til. Jeg
skal se at få et tælleapparat koblet til, så jeg kan
måle populariteten, men
der er mange indlæg, og
nu er jeg ved at blive en
slags talskvinde for det
gode liv. På den konto
var jeg for første gang i
tv sammen med Carsten
Hansen, ministeren for by,
bolig og landdistrikter –
mange ord, ikke så meget
handling, lyder lidt som en
gammeldags fagforeningsmand, hvis du vil høre min
mening om ham”.
Mette har mod og meninger, og hun har fået sin
egen klumme i Bornholms
Tidende. Hun er sågar
blandt de 12 piger, der
poserer som ærbare pinups i 2015 kalenderen, der

sælges til fordel for Bornholms Kvindekrisecenter.
På Nexø Skole underviser
hun flygtninge i 20 timer
om ugen, det engagerer
hende og giver smør på
det hjemmebagte brød.
”Jeg var lidt paf, da de
ringede fra ministeriet og
sagde, at jeg skulle have
den ildsjælepris. Øh, er I
godt klar over, at jeg har
indstillet mig selv til den?
Ja, det havde de opdaget,
men det var helt i orden.
Nogle vil måske sige, at
det kan man da ikke. Hvis
man brænder for noget,
må man selv tænde sit
indre bål. Så skal andre
nok lægge mærke til flammerne.”
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200.000 PASSAGERER OM ÅRET EN SUCCES, DER SIDEN 1981 HAR
GJORT DET HURTIGERE AT REJSE
MELLEM BORNHOLM OG
KØBENHAVN.

Dengang var Øresundsbroen en drøm. Hvis man
ikke benyttede natfærgen
mellem Rønne og København, kunne man kl. 8
sejle fra Rønne med Povl
Anker eller Jens Koefoed
til Ystad, hvor bussen
holdt parat, turen gik til
Limhamn og med færgen
til Dragør, herfra blev man
transporteret til Københavns Hovedbanegård
med ankomst kl. 13,30.
Hurtigfærgen, broen og
en bedre vejforbindelse
gennem Skåne har skåret
den samlede rejsetid ned
til tre timer.
200.000 passagerer
benytter årligt Bornholmerbussen, der udmærker
sig ved at være præcis og
pålidelig og er Øresundsbroens største kunde.

Bidt af busser
Jørgen Andersen er en
ægte iværksætter. Som
22-årig tog han erhvervskørekort, og to år senere
oprettede han sin første
busrute i Ballerup. Han
skaffede til udbetalingen
på en brugt bus ved at
sælge sin private Citroën.
I 1968 havde han fire busser i drift, forretningen
gik strygende, og snart
disponerede han over 34
vogne og købte en grund
i Ballerup til garager, som
hans far hjalp ham med at
bygge.
Med oprettelsen af Hovedstadens Trafikselskab
i 1974 begyndte genvordighederne, udenlandske
selskaber underbød de
lokale vognmænd, og til
sidst var Jørgen Andersen
presset ud af Storkøbenhavn. En lang historie,
som beskrives i den
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HEKSERIET
- hud, negle, makeup & kropspleje

Over 1000 sæder
Jørgen Andersen har
humor og selvironi, han
kalder firmaet Gråhundbussen, selv om det er
en dværg i forhold til det
gigantiske amerikanske
forbillede Greyhoundbus.
På Yderholmen i Ballerup
er to mekanikere beskæftiget med at servicere
busserne, og de kan også
springe til, når der er brug
for flere chauffører end
de 12, der med respekt
for køre- og hviletidsbestemmelser passer de tre
ruter. Jørgen Andersen har
fortsat kørekort til bus og
sidder lejlighedsvis bag
rattet. Kontoret er bemandet med to heltidsansatte
og en på halv tid.
Flåden består af 13
ledbusser med 85 sæder,
hver bus koster 3 mill.
kr. stykket, og en del af
overskuddet investeres i
nyt materiel. Derudover
er der et antal mindre
vogne med plads til 60
passagerer. I Ystad Havn
har Jørgen Andersen en
parkeringsplads til reservebusser; nogle gange er
der flere passagerer den
ene vej end den anden.
Med så stor kapacitet
kan Bornholmerbussen
transportere alle de passagerer, der er plads til
på hurtigfærgen, der kan
rumme 1400 mennesker,
hvoraf hovedparten kører i
egen bil. Jørgen Andersen
har kun ros til rederiet
Færgen som en pålidelig
og hjælpsom samarbejdspartner.
Begivenheder som Folkemødet og Wonderfestiwall stiller ekstra krav til
antallet af sæder, men det
går alt sammen glat og
gelinde.

Tre gode forklaringer
Undertiden bliver Bornholmerbussen kritiseret, men
Jørgen Andersen har svar
på rede hånd. Jo, der er
plads til barnevogne, men
ikke til cykler. – Jeg er ikke
fragtmand, andre må tilbyde cykeltransport med
en trailer. Desuden tvivler
jeg på, at behovet er så
stort, når jeg ser hvor få

Hekseriet er stedet for dig, der vil forkæle dig selv og dine kære.

AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: HOLGER SVEND ANDERSON
cykler DSB har med til
Ystad, erklærer han.
Jo, der er plads til kørestole, hvis de handicappede
selv kan gå op i bussen,
hvor de får anvist det
forreste sæde. Nej, der er
ikke toiletter, for det første
ville det tage fire pladser,
for det andet skal de vedligeholdes, og for det tredje
er der glimrende toiletter
på Københavns Hovedbanegård, Ystad Station og
på færgen.
- Mon ikke de fleste kan
klare sig i de 70 minutter,
som busturen tager?

Ned med priserne
Striden med DSB varer
ved. Jørgen Andersen har
ved EU-domstolen vundet
en principiel sag om ulovligt statstilskud på 36 mill.
kr. om året til IC4-toget
mellem København og
Ystad, og DSB har spændt
ben for hans transport af
lejrskoleelever med det
resultat, at udgiften til et
andet busselskab bliver en
million højere. DSB’s forsøg på at gå ham direkte i
bedene med Transitruten
endte ynkeligt med nye
udgifter for skatteyderne.
- Men bortset fra det er
jeg en glad mand, der nyder livet. Jeg har en privat
jernbane på min grund
med lokomotiver og ombyggede vogne fra Hasle
Klinker, og så ejer jeg
restaurant Kongemosen i
Smørum med en modelbane oppe under loftet til
fornøjelse for gæsterne.
Ligesom jeg har bekostet en miniature af de
bornholmske jernbaner i

Færgens terminal i Rønne.
- På Kongemosen indtager
jeg de fleste af mine måltider, for jeg er enkemand
og kan ikke lave mad,
siger vognmanden og

afrunder:
- Jeg regner med at blive
ved mange år endnu, og
når jeg en dag ikke kan
længere, vil jeg forsøge
at sælge busruten til

rederiet.
Til 1. april 2015 sænker
jeg billetpriserne. Jeg vil
forsøge at gøre prisafstanden til jernbanen
endnu større.

Bornholmerbussen
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Få flotte negle med shellac fra CND lakken der holder minimum 14 dage
Shellac i en farve.
Pris: 295,-

Shellac med fransk kant.
Pris: 345,-

Shellac med flot design der
passer til dig og din fest.
Pris: 395,-

Husk vi laver også akryl
& gele forlængelser.
Priser fra 459,-
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ej 30

Fre+Lør
+Søn
+1+2
+6+30

Torsdage
ej 2
ej 30

Makeup til enhver lejlighed

Skal du konfirmeres?

Forsvinder makeuppen i løbet af dagen/aftenen
eller mangler du fif til at peppe makeuppen op.
Så lad os hjælpe dig!

Så kom ind i vores butik og
få vores nye folder med mange
gode tilbud til din dag.
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Søn
+10+29

Man+Tirs
+Ons+Tors
+14+27+28

Fre +Lør
+Søn
+10+29

Torsdage

Alle
dage

Fre+Lør
+Søn+Man

Alle
dage

Fre+Lør
Søn+Man

Alle dage
undtagen
Tirs + Ons

Alle
dage

KUN
1+2+3
+7+8+9
+15+16

Alle
dage

KUN
1+2+3
+7+8+9
+15+16

Alle dage
undtagen
Torsdag

Vi har alt du mangler til at hjælpe dig
med den perfekte makeup.

Alle dage
undtagen
Tirs + Ons

Fre+Lør
+Søn
+3

Alle dage
undtagen
14,21,22
23,28,29,30

Fre+Lør
+Søn
+3

Torsdage

Alle
dage

Alle dage
undtagen

Fre+Søn
+5

Man+Tirs
+Ons+Tors

Fre+Lør
+Søn

Torsdage

Alle
dage

Lørdage
+ oktober
+9+11+12
+13+16+18

Fre+Søn
+10/10
+17/10

Man+Tirs
+Ons+Tors

Fre+Lør
+Søn

Torsdage

Alle
dage

Lørdage
+18+23
+24+31
+1/1+2/1

Fre+Søn
+19+1/1

Man+Tirs
+Ons+Tors
ej 24 ej 31

Fre+Lør
+Søn
+1/1+2/1

Torsdage
ej 24
ej 31

ej 1/1

Flotte negle

Fre+Søn
+1+2
+4+6
+30

Alle
dage

TIRS + ONS
+1+2

I Hekseriet udfører vi ansigtsbehandlinger
der er tilpasset dig!
Hvor din hud er i centrum med Phytomer produkter.
Priser fra 395,-

Torsdage

06.30 R 08.30
R

Ansigtsbehandling

Kom ind og lad os se din hud.
Normalpris 225,Ved køb af minimum 3 produkter gives analysen
uden beregning.

via Ystad
Fre+Søn
+1/1+28/3

Vi er uddannede kosmetologer, negleteknikere og makeup-artister

Hudanalyse

Rutebil

2015

Lørdage
+1/1+27/3
+29/3

Alle
dage
ej 1/1

Kom ind og få råd og vejledning i alt inden for hud, negle, makeup og kropspleje.
Vi står klar til at hjælpe dig.

0

To færger, fem timer

jubilæumsbog, der udkom
i 2006 i forbindelse med
Bornholmerbussens 25 års
fødselsdag.
Vognmanden fra Ballerup lod sig ikke slå ud af
politisk bureaukrati, nu
koncentrerede han sig om
lange ruter og startede
med at køre Linje 999 til
Malmø i 1983. Det gør
han stadig. Tredje ben i
virksomheden er E-55 fra
København til Berlin.

R: Bussen fortsætter til Rigshospitalet ( man - fredag) efter anmodning i Ystad ved buschaufføren.
S: Bussen starter fra Ballerup Station 50 minutter tidligere.
B: Bussen fortsætter til Ballerup Station efter ankomst ved Hovedbanen( ikke torsdage 19.20). Anmodes i Ystad.
PA Afgang fra Rønne fremrykkes til 19.30 på datoerne: 19/2+26/2+5/3+12/3+19/3

Husk: den første lørdag i måneden fra 9.00 - 14.00 har vi tilbud
på vipper & bryn farve / ret for 50,- pr. del (normalpris 90,-)
Der er ingen tidsbestilling.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag: 10.00-17.00
Tirsdag, onsdag & fredag: 9.00-17.00
Torsdag: 9.00-20.00, Lørdag: 9.00-13.00

1. lørdag i måneden er der åbent fra 9.00-14.00
Bestil tid online på vores hjemmeside.

Følg med og meld dig ind i vores
facebook gruppe hekseriet.
Scan og læs mere

Følg os på Facebook
og få alle vores
gode tilbud

Hekseriet • Snellemark 33-35 • 3700 Rønne • Tlf: 51 94 17 47 • www.hekseriet.net

0

J

ørgen Andersen, den
71-årige vognmand i
Ballerup, er Bornholmerbussens far, indehaver
og direktøren for det hele.
Han opfandt ruten i 1981,
mens han sad i et fly på
vej fra Bornholm og fra en
skyfri himmel kunne se
færgen på vej mod Ystad
– og mågerne på samme
kurs. ”Man skal rejse den
vej, mågerne flyver”,
tænkte han, og så var der
ikke langt til handling.
Den 8. maj samme år
henvendte han sig til de
svenske myndigheder, og
blot et halvt år efter var
ruten en realitet, selv om
DSB gjorde sit for at forhale sagen af hensyn til de
svenske jernbaner. De ville
jo miste kunder, der hidtil
havde taget Pågetåget fra
Ystad til Malmø og derfra
Flyvebåden til København.

BUSSEN, BROEN
& BOSSEN
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KÆMPE FORÅRSDEMO

Paroc eXtra/A-Byg

Til varme-, brand- og lydisolering
af loftskonstruktioner, ydervægge,
skillevægge,
strøgulve og
etageadskillelser.
Lambda 36.

HOS ALLINGE BYGGEMARKED
For professionelle og gør-det-selv folk

Onsdag den 1. april kl. 12.00 – 17.00
Vi tænder griller fra 14.00 – 16.00 og serverer GRATIS pølser, øl og vand til alle!

Kom og få et godt
tilbud hos Paroc
konsulenten

Danmarks
største
totalleverandør
af løsninger,
»når toppen skal nås«.
Uanset om det gælder
stiger,stilladser
eller lifte.

Få hele
30 % rabat
på demodagen.

25 % påMød
Plastmo ståltagrender
os på

Køb komplet pakke:

Kom og se nyheder hos konsulenten

Supogese nyheder
Kom
oghos konsulenten

ALFIX PROFIX
FLISEKLÆBER

Grilling’s Juicy Little Secret

Makita el-kædesav

UC3530A. Kraftfuld kædesav med Safety-Matic
kædebremse og kædesmøring.
Sværd 35 cm.
2000W.
Tilbudspris inkl. moms

INFARØD GRILNING

1.299,-

Makita vinkelsliber
GA5030 125mm - 720 W
Tilbudspris inkl. moms

399,-

Makita El-plæneklipper
med opsamler.
33 cm. 1100w, 230 v.
Anbefales til græsplæner op
til 400 m2. 10 meter ledning.
Justerbar klippehøjde.
Tilbudspris inkl. moms

799,-

Armero. Rib i hals, i nedre kant
og ved håndled.
Fås i flere størrelser. Sort.
Tilbudspris inkl. moms

189,-

1.499,-

Macmichael buks
Coro. Telefon lårlomme
og lårlomme med klap
og skjulte trykknapper.
Fås i flere størrelser. Sort.
Tilbudspris inkl. moms

Gudenaa 5.14 SPE-A PLUS
Motorplæneklipper
klip, opsamling og bioklip,
Elstart.
Tilbudspris inkl. moms

199,-

2.499,-

Macmichael buks
med hængelommer

Miljøvenlig. Ekstrem støj- og vibrationssvag. Batterikontrol.
Overbelastningsbeskyttelse.
Indstilleligt snørehoved.
Ekskl. batteri og lader.
Tilbudspris inkl. moms

899,95

16 MAGASINET BORNHOLM FORÅR 2015

Tilbudspris ved køb af 5 poser.

94,95

L. &
INKmoms
inkl.
ÆK
R
T
OVER IESERIE
ROT lder kun

er en klassisk gasgrill med 3 brændere,
perfekt til både en hyggelige weekend,
grillarrangementer eller den daglige madlavning.
T-36G udmærker sig desuden ved sin
sidebrænder, som giver endnu flere
muligheder i tilberedningsprocessen.

Kom og oplev Skalflex
fugtsikringsprodukter hos
Førpris 6.499,95
konsulenten.
TILBUDSPRIS

SPAR 1.095,-

3.400,-

Klassisk gasgrill med
3 rustfrie brændere,
2 stk. emaljerede grillriste.
Grillareal: 56,5x41,5 cm.
Elektronisk tænding
Lakerede stålsideborde x 2 stk.
Indbygget termometer

TILBUDSPRIS

KOM OG MØD KONSULENTEN
SPAR 250 kr.

Casual
windbreaker
strik

150,-

SAMT
ANDR
E
GODE
TILBU
D
FRA
F. ENG
EL

79,95

kr.

KOM OG MØD
KONSULENTEN

Professionel værktøjstaske
med et stort antal lommer

SPAR 155 kr.

Lysstærk
kompakt LED lommelygte.
280 lumen lysstyrke – op til 30 timers
brændtid – 225 meter rækkevidde
Leveres med 3 x AAA alkaline batterier
og praktisk bæltetaske.
Boost – høj – lav – stroboskob lysfunktion.

INTRODUKTIONSPRIS

inkl. moms

ToolBag Pro

SPAR 180 kr.

inkl. moms

Nyeste teknologier /
to grillområder / sideblus.
Samlet grillareal på
93 x 41,5 cm.
normalpris 4.495,-

TILBUDSPRIS

3.500,SPAR 2.999,,95

Gæ -36G
for T

pr. sæk.

kan tr
hvad vi har-Broil
på en C grill!
Kom og mød
as
Alfix konsulenten g

– letvægts LED
pandelampe med kraftigt lys. Designet til
letvægt og maksimum komfort. 250 lumen
lysstyrke – op til 30 timers brændtid – 140
gram Leveres med 3 x AAA alkaline batterier
og opbevaringstaske Boost – dimmer – SOS
lysfunktion med memory

365,-

INTRODUKTIONSPRIS
inkl. moms

kr.

Se udstillingen.
Varen skal bestilles.

340,-

– 20
meter vandslange med opruller. Nem at bruge og endnu

16” ToolBag Pro 20” ToolBag Pro 24” ToolBag Pro

1.000,-

ger med vandstop.
inkl. moms

SPAR 160 kr.

kr.

250,-

Tysk kvalitet siden 1974 – kom og se vores flotte demobil fra Plastipol-Scheu og få et tilbud på
indretning af din nye bil.

499,-

www.raaco.com

599,-

749,-

Alle priser er inkl. moms.

BILINDRETNING, LAGER- OG ARBEJDSPLADSINDRETNING

SPAR 300 kr.
4 stk. t-shirt

kr.

100,-

Annonce Øens engros 80x170_Layout 1 26-02-2015 15:28 Side 1

Valera. Ergonomisk
formede bukseben.
Fås i flere størrelser. Sort.
Tilbudspris inkl. moms

TJEK VORES HJEMMESIDE WWW.ALLINGEBYGGEMARKED.DK FOR MERE INFO

Kompostkværn

PROFIL-BEKLÆDNING
OG PRINT-SUPPLIES
Alle priser er inkl. moms samtPRINTERE
kontant afhentning
Kom og mød konsulenten

Kompostkværn til at aflaste dig ved
det groveste arbejde. Maskiner gør
det væsentligt lettere at få gjort
de opgaver, som er for omfattende
til at udføre på den gammeldags
facon.
Tilbudspris inkl. moms

249,-

TILBUD
kr. 1.200,ex. moms

HP Officejet PRO 8615

1.399,-

699,-

Makita hækkeklipper 18V Li-ion

Miljøvenlig. Ekstrem støjsvag. Ergonomisk opbygning.
Blød opstart. Elektronisk bremse. Gummibelagt vibrationsdæmpet
greb. Overbelastningsbeskyttelse. LED lampe. Blinker ved overbelastning. Ekskl. batteri og lader.
Tilbudspris inkl. moms

899,95

SKALFLEX FLYDESPARTEL

kr.

Kom og se vort udvalg!
Priser inkl. moms fra

Makita græstrimmer
18V Li-ion

94,95

FRIT VALG

Sikkerhedssko
Kom og se nyheder hos konsulenten

Sheraplanke: 8 x 200 x 2400 mm.
Forbrug:
2,38 stk pr. m2. Stor dækkeevne. Facadebeklædning.
g
a
m
s
g
Se - o Tilbudspris
ylle pr. stk.

Tilbudspris ved køb af 10 sække
inkl. moms

Gudenaa 4.64 P-S Motorplæneklipper
Plæneklipper med 2-i-1 funktion
(klip og opsamling).
46 cm klippebredde og
7 indstillinger af klippehøjden
fra 2,5 - 7,0 cm.
Tilbudspris inkl. moms

FIBERCEMENT LØSNING

ALFIX DURAPUDS 710

Kom og se nyheder hos konsulenten

Macmichael sweatshirt

TM

Tilbudspris inkl. moms

189,Kom og se nyheder hos konsulenten

Kun ved køb af samlet pakke: tegl, tegltilbehør, rygge, undertag, klemlister og lægter.
Køb da teglene til 29,95 pr. m2.
Kom og få et
godt tilbud
inkl. moms

Store Legedag!
29,95

rtilbud
rill
på gasg ør!
tilbeh

Vi får besøg af 14 af vores store leverandører, der er klar med nyheder, råd og vejledning
– og ikke mindst MASSER AF GODE MESSETILBUD
Alle tilbud kan kun købes kontant på dagen og er inkl. moms.

BENDERS TEGL

Makita slagboremaskine 18V Li-ion
2 x 1,5 Ah Li-ion batterier.
96 dele tilbehør i kuffert.
Tilbudspris inkl. moms

PROFILBEKLÆDNING
Arbejdstøj
med LOGO

Sæt fart på virksomhedens print!
Med denne effektive e-all-in-one
kan du udskrive i farver i
professionel kvalitet op til
50 % billigere pr. side!
Udskriv via berøringsskærmen,
via et trådløst netværk eller
direkte fra mobile enheder

Spar 30% på KINETIC fiskeudstyr
Kontant afhentningspris
Stort udvalg af fiskeudstyr

Kom og mød konsulenten

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

1699,-

Alle 3 produkter bruger samme batterier

Telefon 5648 0127 • Pilegade 33 • 3770 Allinge
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Poesi, skizofreni
& masser af selvironi
AF: TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: HOLGER SVEND ANDERSON

S

ara Hauge bor på
Amager, men er
opvokset i Tejn og
levede på Bornholm indtil
2005, hvor hun flyttede til
København for at studere
religionsvidenskab.
På Bornholm gjorde hun
som barn ikke det store
væsen af sig, før hun begyndte i gymnasiet, hvor
hun blev ramt af et slags
teenageoprør, hvor hun
blandt andet begyndte at
skrive og fremføre digte.
Det blev blandt andet til
udgivelsen af digtsamlingen ”Natten til søndag”,
som hun dog ikke er helt
stolt af i dag. ”Det er en
helt anden, og meget yngre stil jeg skriver med. Jeg
ville ikke fremføre de digte
i dag” siger hun, men
fremhæver alligevel, at
digtene viser hvordan hun
havde det på tidspunktet,
og at hun er stolt af at hun
kan se en fremgang i sine
evner som poet.
Talentet brugte hun, da
hun i februar 2014 vandt

Bogaktuelle og bornholmske Sara Hauge
lukker læserne ind i sit sind

Danmarksmesterskaberne
i den litterære konkurrencesport Poetry Slam.
Siden da har hun optrådt
med sine digte i hele landet, stået på scenen med
kendte digtere og forfattere som Benny Andersen
og Helle Helle, og var også
den danske deltager ved
Verdensmesterskaberne,
der blev afholdt i Paris.
Samtidig med alt dette har
hun kæmpet med sygdommen skizofreni. Og netop
livet med sygdommen
skriver hun om i digtsamlingen ”Anerkend at vi er
dig”.

At leve med
sygdommen
Digtsamlingen er delt
op i tre dele, Du, Jeg og
Dem, der ifølge Sara
hver omhandler en del af
hendes sind ”Du-delen
skildrer hvad mit overjeg
tænker om mig, Jeg-delen
repræsenterer de tanker
og følelser jeg selv har

Får folk til at grine

med Poetry Slam, er hun
kendt for sin humoristiske
og selvironiske stil og for
at få alle i publikum til at
grine. ”Anerkend at vi er
dig” er skrevet i en mere
alvorlig tone, men det gør
den ikke mindre læselig,
og den bør både appellere
til folk med psykiske sygdomme og resten af den
danske befolkning, der har
en forkærlighed for poesi.
Også læsere uden skizofreni vil kunne identificere
sig med bogen, fortæller
Sara, der har fundet ud
af, at hun egentlig ikke
er så forskellig fra andre
mennesker ”I mange år
var jeg frygtelig bange
for mine stemmer, men
senere fandt jeg ud af, at
de repræsenterer noget
som alle mennesker har
- en slags forsvarsmekanisme der kommer, når jeg
er utryg eller stresset. Det
kender de fleste egentlig.”

Farlig er Sara Hauge langt
fra. Når hun optræder

Bogen indeholder Sara
Hauges egne illustrationer.

til verden omkring mig,
og Dem-delen hvad mine
stemmer kan finde på at
sige til mig.”
Sara Hauge har levet med
sygdommen de sidste otte
år og vil med bogen give
en personlig beretning
om skizofreni, for at bryde
tabuet, som psykiske
sygdomme stadig er underlagt. ”Ved at skrive om
mine inderste tanker og
følelser håber jeg at vise,
at selvom man er syg,
har man stadig masser at
byde på.” fortæller hun, og
vil gerne fortælle, at man
ikke behøver at frygte
hende, selvom hun har
skizofreni ”Selv om man
lever med skizofreni, tænker anderledes og oplever
verden på en anden måde,
så er man ikke nødvendigvis farlig eller underlig.”

De er alle tegnet med venstre hånd, da højrehåndede Sara mener, at det gør
dem mere skrøbelige, og
at det svarer godt til bogens tema. ”Illustrationerne passer til digtene, og
er en del af fortællingen.
Man kan sige, at det første
forstærker det andet, og
det andet forstærker det
første.”

MIT LIVS LYD
(Jeg-delen af bogen)
Jeg har optaget hele
mit liv. Og fået det
ridset ind i 13 lp’er.
Fordi mit liv giver mening. Når det skratter
”Anerkend at vi er
dig” kan bestilles ved
boghandleren, på
nettet eller købes
som e-bog.
Bogen er udgivet af
Copenhagen Storytellers og koster
179 kroner.

ESTATE - UDNYT DEN LAVE RENTE SLÅ TIL NU.

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

LIT
GLAS

Benyt påsken og de
mange fremvisninger af boliger, hvis du
overvejer et godt boligsalg
Påsken er traditionelt højtid for boligjagt. Solen står højere på himlen og lysten til en ny bolig
giver mange besøgende ved påskens fremvisninger.
Kontakt os derfor snarest for en gratis og uforpligtende Salgs- og Markedsvurdering™
af din bolig, så den kan blive salgsklar til påske.

B A L K A F R E D E R I K SV E J 3 9

Ejerbolig

A A R S D AL E S T R A N DV E J E N 2 7

Ejerbolig

A L L I N GE T E J N V E J 2 7 A

Ejerbolig

FANTASTISK FLOT BJÆLKE SOMMERHUS, KUN 100 M.TIL DEN POPULÆRE
OG BØRNEVENLIGE BALKA STRAND.
Huset er bygget i 2009 med en hyggelig indretning til den store familie, fredeligt område
med både cykelstier og gode muligheder for vandreture i skoven og vandsport v/ havet.

BOLIG UDEN BOPÆLSPLIGT MED HAVUDSIGT, I DET HYGGELIGE
FISKERLEJE I AARSDALE.
MURERMESTERVILLA MED HAVUDSIGT, I DET HYGGELIGE FISKERLEJE AARSDALE.
Huset har en rigtig god indretning, hvor både stue og værelser har havudsigt. Skal ses !

Hyggeligt og flot beliggende sommerhus i Sandkås
Sommerhus med stor lukket naturgrund med hav kig og tæt på Sandkås Badestrand,
skov og klippekyst med cykel- og gangsti til Allinge. Et sommerhus som har en dejlig
atmosfære, hvor familien kan nyde naturen og sommeren sammen.

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

2.625.000
2.339
135.000
13.041/10.223

Sagsnr. 3701-114
Bolig m2
Stue/vær

120
1/3

Grund m2
Opført

1.522
2009

1.875.000
1.913
95.000
8.502/6.906

Sagsnr. 3701-115
Bolig m2
Stue/vær

180
1/3

Grund m2
Opført

970
1961

1.098.000
2.312
55.000
5.565/4.361

Sagsnr. 3701-076
Bolig m2
Stue/vær

77
2/3

Grund m2
Opført

1.422
1960

Estate Charlotte Kjøller
EJENDOMSMÆGLER MDE

Anne Mette Safft
Ejendomsmægler MDE

5690 5070
Munch Petersens Vej 9, 3700 Rønne
www.estate.dk
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Charlotte Kjøller

3700@estate.dk

Ejendomsmægler MDE

Lena Pedersen
Adm. kontorelev
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KLIPPEKRAFT
BORNHOLMERE MED MENINGER OG MOD TIL AT FORFØLGE DERES MÅL
ER MED TIL AT GØRE ØEN STØRRE, FORDI DE HAR FORLADT DEN.
AF JACOB LUDVIGSEN

H

vad er fælles for Nina Lyng, Mick og Katja Dahl, Michael Seifert og Karen
Westman Hertz? De har bornholmsk baggrund, de har gjort bemærkelsesværdig karriere – og de har fortalt deres historie til Magasinet Bornholm.
Vi sætter en ære i at fortælle om talenter, der har vinket farvel til fødeøen for at
opfylde deres drømme i en skala, der er større end den, man finder på Bornholm.
Men alle er enige om, at deres opvækst har betydet noget særligt, og at de nærer uformindsket kærlighed til hjemstavnen.

Til Folkemødet er Pilekroen udlejet til kommunikationsbureauet Frej Elbæk, der
har indgået en treårig aftale om at gøre stedet til forum for både debat og fest.

Allinges datter

og Mofibo er nu Danmarks største distributør af e-bøger. For 99 kr. om måneden
kan man læse alt, hvad man kan overkomme. Der tilføjes hver dag nye titler til
Mofibo, som ikke blot tæller danske, men også omkring 10.000 engelske bøger.

Globalt it-firma
startede i Rønne

hans forventede gennembrud.
Dette var et udpluk af vores artikler om folk i farten. Af andre i samme kategori
kan nævnes den administrerende direktør for Nordisk Film, Allan Hansen fra
Sandvig, hvor han har renoveret minigolfbanen. Nordisk Film har netop åbnet en
streamingtjeneste med hele den danske filmskat. Der er brødrene Tobias og Trygve Dam fra Aakirkeby, som sørger for strøm til festivalgæsters mobiltelefoner og
har forrygende succes på verdensplan. Outsideren er Henrik, der kort før sin 80

Entrepreneur of the Year er en hæderstitel, der frit kan oversættes til årets
iværksætter. I konkurrence med 30 andre danske virksomheder vandt Sitecore
prisen i 2014. Året før skrev Magasinet Bornholm den bemærkelsesværdige, men
upåagtede historie om stifteren Michael Seifert, der sammen med to kammerater
oprettede sit første firma, Danbyte, i Rønne. Han var dengang 16 år og allerede
erfaren computerprogrammør, og han fik en god forretning ud af at importere
billige disketter, der dengang var en mangelvare.
På Bornholms Amtsgymnasium hørte Michael Seifert ikke til de flittigste, for han
havde nok at se til med disketteforretningen og udforskning af pc’ens muligheder, men student blev han da. Hans gennemsnit var for småt til, at han kunne
blive optaget på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, i stedet tog han
til USA, hvor hans far havde en virksomhed indenfor it-branchen, og med de erfaringer kunne han blive optaget på datalogistudiet.
I 1998 designede han sammen med nogle studiekammerater den brugervenlige

Hvor lang tid tager det tager det at producere en stor spillefilm fra idé til premiere? I første nummer af Magasinet, der udkom i efteråret 2012, præsenterede vi
Nina Lyng fra Allinge. Sammen med Eva Juel Hammerich ejer hun selskabet Nepenthe Film, som i 2004 købte rettighederne til filmatiseringen af Lene Kaaber-

års fødselsdag fik Prinsgemalens Jagtvej ved Hallegaard i Østermarie. Magasinet
Bornholm var først med denne mediebegivenhed og satte ham på forsiden. Siden
har Henrik på ny udtrykt sin beklagelse over, at han ikke har titel af konge – men
han er velkommen som konge af Bornholm.

E-bøgernes bagkvinde
Karen Westman Hertz fra Gudhjem interviewede vi i Magasinet nummer to, mens
hun var digital redaktionschef på forlaget Gyldendal. Hun berettede om sin karriere fra praktikanttiden på TV Bornholm, sin uddannelse som cand. comm. og
årene som digitalt fyrtårn på Danmarks Radio.
Nu har hun sagt farvel til Gyldendal for at være med på e-bogsplatformen Mofibo

bøls ”Skammerens Datter”. Verdenspremieren finder sted den 26. marts, også i
Rønne Bio.
Da vi dengang besøgte Nina Lyng på Nepenthes kontor i Grønnegade i København, var der netop truffet aftale med Disney- koncernen om distribution af
filmen, der dengang var budgetteret til 45 millioner kroner og kom til at koste
fem millioner mere.
Instruktør er Kenneth Kainz, hvis mor Hedda Kainz i en årrække boede i Rø, og
manuskriptet er skrevet af Anders Thomas Jensen.
I de første måneder af 2013 gennemførte filmselskabet en omfattende casting,
hvor 4.000 børn deltog i håb om at blive hovedpersonerne Dina eller Rosa. Også
på Bornholm blev håbefulde piger prøvefilmet, ingen af dem blev udpeget. Dina
spilles af Rebecca Emilie Sattrup, Petra Maria Scott Nielsen er Rosa. Blandt de
professionelle skuespillere kan nævnes Jacob Oftebro, Søren Balling, Maria Bonnevie og Stina Ekblad. Optagelserne er foregået i Tjekkiet og Island.

Cocktails på Pilekroen
Tvillingeparret Mick og Katja Dahl fra Allinge præsenterede deres cocktailbar
i Dronningens Tværgade i Kongens København i Magasinet Bornholm for et år
siden. I slutningen af 2012 åbnede de Dahl & Dahl, ”og det går forrygende”. Det
gør det stadig og i så høj grad, at de nu også tør binde an med Pilekroen i Allinge.
Tømrer Thomas Augustsen, deres kompagnon og Micks lærermester, har erhvervet den 300 m² store beværtning, der har fået en overhaling og nu serverer avancerede cocktails. En af specialiteterne er den hjemmekomponerede Hønnysup,
der serveres som shots, og den er et sikkert hit, der har tiltrukket mange gæster
med bornholmske rødder.
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hjemmeside, som var let at opdatere, fire år senere indgik denne viden i Sitecore
med skræddersyende kundeoplevelser som kerneområde. Det udviklede sig til
CXM, Content Experience Management, hvor marketingfolk i et og samme system kan arbejde på alle platforme og sikre virksomhederne et godt omdømme
gennem dialog med forbrugerne og aflæse deres mønstre, der indgår i enorme
databaser.
Lego, Heineken, Easy Jet, Nestlé, Panasonic, Suzuki, Canon og en lang række
andre globale koncerner bruger CXM fra Sitecore, der har vokset sig stor og
kapitalstærk med salgskontorer i 17 lande, herunder Kina. CXM har kunder i 50
lande og næsten 800 medarbejdere (i 2013 var det 600). Hovedsædet er fortsat
beliggende i Danmark. Michael Seifert, der CEO (administrerende direktør) bor i
London med sin hustru og tre børn, men han opholder sig meget i Californien, da
det amerikanske marked er kolossalt, og fordi knap halvdelen af Sitecore er solgt
til en amerikansk kapitalfond med speciale i informationsteknologi. Næste skridt
kan blive en børsnotering.
Michael Seifert, der nu er 46 år, blev ved aktiesalget en yderst velhavende mand.
I interviewet fortalte han, at familien tit holder ferie på Bornholm, og at han
værdsætter de små gastronomiske virksomheder. Og så udtrykte han håb om, at
Bornholm får lynhurtigt fibernet – et ønske, der ser ud til at gå i opfyldelse.
I år skal Sitecore dyste om at blive den internationale Entrepreneur of the Year
ved mesterskaberne i Monaco.

En topmoderne biograf
i nostalgiske rammer

Næsten bornholmer
som chief content officer med ansvar for tjenestens digitale indhold.
Mofibo blev stiftet i sommeren 2013 af iværksætteren Morten Strunge. Han har
tidligere stiftet et større dansk teleselskab Onfone, som blev solgt til TDC i 2011.
Strunge havde et klart mål om, at gøre e-bøger mere tilgængelige for alle. Kun
en år efter lanceringen bliver der hver dag læst over 1 million sider på Mofibo,

Lukas Graham, forsidefigur på Magasinet nummer 6 og topnavn på sidste års
Wonderfestiwall, er ikke vokset op på Bornholm, men i Christiania. Alligevel føler
han sig tæt knyttet til øen, fordi hans moster og onkel har en gård uden for Allinge, hvor Lukas og hans familie har tilbragt mange gode ferier. I 2013 besøgte
Lukas Bornholm hele fem gange, og hans favorit er Gæstgiveren i Allinge.
Nu kører han i højeste gear i Hollywood, hvor et nyt album er ved at være klar
til lancering. Omkring ham er en stab på 20 mennesker, der alle er afhængige af

...fortsættes i Rønne Bio
St. Torv • DK-3700 Rønne • Tlf. +45 56 95 0 25 • www.ronnebio.dk
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DU SPARER

50%
HOS TRUBERG

JOBOLAND

køb fra 26. marts – 2. april

køb fra 22. april til 4. april.

OM BEST SAVE BORNHOLM
62%
399,-

Rabat
50%
Værdi 1550,-

149,-

775,-

Rabat
Værdi

Din Pris

Din Pris
Få et sæsonkort til Joboland til ½ pris og få adgang
til parken ligeså meget du har lyst, og sparer samtidig
25% på alle drikkevarer og mad i cafeteriet.

HOS TRUBERG

Få en steg af US Black Angus kødkvæg af høj kvalitet.
Hertil serveres rødvinssauce, kartoffel/selleri gratin
gratineret med friskhøvlet parmesanost samt bagt kålrabi og gulerødder med timian til 6 personer.

HØIERS ISCAFÈ

køb fra 26. marts – 2. april

køb fra 30. marts – 6. april

Rabat
Værdi

50%
700,-

Rabat
Værdi

Din Pris

Din Pris

350,-

Smag 2 kilo super velfærds kød af fritgående Gråstenerhaner spydstegt hos Trubergs Rotisseri i Gudhjem.
Hanen serveres med ovnfritter med krydderier og
Cole Slow salat til 4 personer.

HØIERS ISCAFÈ

50%
105,-

53,-

50%
73,-

Din Pris

37,-

Høiers Iscafé i Allinge tilbyder en klassisk tallerken
Nachos med salsa og guacamole. Til desser får du en
gammeldags isvaffel med 3 kugler og softice.
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Du tilmelder dig gratis vores nyhedsbrev
på www.bestsave.dk
FÅ MAKSIMAL EKSPONERING PÅ HELE BORNHOLM
Er du en nystartet virksomhed eller har du en eksisterende virksomhed
som godt kunne bruge et ekstra boost i ydresæsonerne,
så er Best Save Bornholm måske noget for dig.
Vi er Bornholms største tilbudsside og folkene bag
er bornholmere med kendskab til øen.
Over 15.000 gæster besøger hver måned vores side
og over 6.000 modtager vores nyhedsbrev hver uge.
Så kontakt os endelig for en uforpligtende snak.
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Daniel Mühlendorph & Henrik Hørberg
Kontakt: 24 22 74 72

MUSIkHUZET

køb fra 7. april til 14. april

Rabat
Værdi

50%
243,-

Din Pris

122,-

Restaurant Pakhuset tilbyder en plankebøf med en
saftig 200g oksefilet, kryddersmør, en lækker salatbar
og fri isbar til dessert.

kØB PÅ WWW.BESTSAVE.Dk
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Du får rig mulighed for at smage, opleve og nyde Bornholm.
Best Save Bornholm samarbejder med øens bedste restauranter,
caféer, attraktioner, wellness klinkker og butikker.

RESTAURANT PAkHUSET

køb fra 7. april til 14. april

Rabat
Værdi

0
0
.0

Tag med familien på Høiers Iscafé i Allinge og nyd en
lækker hjemmelavet Clubsandwich med kylling, tomat,
salat og bacon samt isvaffel med 3 kugler og softice
til dessert.

RESTAURANT PAkHUSET

køb fra 30. marts – 6. april

Best Save Bornholm har siden maj 2012 været Bornholms førende tilbudsside
med over 400 forskellige tilbud, og antallet af brugere stiger hele tiden.
Tilmelder du dig Best Save’s gratis nyhedsmail modtager du hver uge
nye gode tilbud, hvor du kan spare helt op 60%.

køb fra 18. april til 25. april.

Rabat
Værdi

50%
130,-

Rabat
Værdi

Din Pris

Din Pris

65,-

Tag til Svaneke og nyd en frokost på Restaurant Pakhuset. Du får 3 stykker smørebrød og du kan frit vælge mellem vores 8 forskellige slags.

50%
140,-

70,-

Oplev succesen Scarlet Pleasure i Musikhuzet fredag
den 1. maj kl. 22.00. De har med deres debut EP haft
store hits som ”Windy” på P3 og spillet flere udsolgte
koncerter. Begrænset antal!

/ kirkebyvej 10 • 3751 østermarie • +45 28 48 93 00
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MODE
BRUGSKUNST
DESIGN
SMYKKER
SKO
TASKER

BORNHOLMS
ROVFUGLESHOW

Informativ underholdning for hele familien

Åbingstider i påsken

Den 2. april til 4. april
samt alle tirsdage i april
Disse dage åbner dørene kl. 10.00
og der er showstart kl. 11.00
Vi har efterfølgende åbent til ca. 12.30
Se øvrige åbningstider på
www.bornholmsrovfugleshow.dk
Igen i år holder vi gratis åbent for alle øens
vuggestuer og børnehaver. Dette sker i uge 15-17.
Bestilling kan ske fra uge 13 på telefon 9679 3037
Lige meget hvor du går hen på
Bornholms Rovfugleshow – er der spændende oplevelser.
I den historiske og naturvidenskabelige udstilling kan du på en skærm se live-tv fra
fuglenes reder og følge med i fuglenes fodring og pasning af unger i ynglesæsonen.
I udstillingen kan du bl.a. lære om rovfuglenes betydning op gennem historien, møde
den første flyvende fugl, en dinosaurus eller blive klogere på hvordan fuglene mestrer
flyvningens kunst. Ved selve showet kommer alle rovfugle lige fra store til ganske
små på helt tæt hold og du lærer om rovfuglenes forunderlige verden. Vi byder
jer velkomne til en fantastiske oplevelse sammen med os og vores rovfugle.

DESIGN SNOGEBÆK
ÅBNER LØRDAG D. 28 MARTS
ÅBENT ALLE DAGE KL. 10.00 - 18.00

Pernille Bülow Design. Hovedgade 4. Snogebæk. DK-3730 Nexø
Telefon: +45 56 48 77 07
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www.bornholmsrovfugleshow.dk
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Bornholms Rovfugleshow / Tlf: 96 79 30 37
Lundsgårdsvej 4, 3700 Rønne / (GPS: Lille Gadegårdsvejen)
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EN SANG FRA VANG
Le Port blev porten til mere raffinerede
bornholmske madoplevelser, og efter
fire årtier og et generationsskifte
er positionen usvækket.

Natur ligvis

Udstilling og akvarium for børn og voksne i alle aldre.
Oplev de bornholmske bisonokser og krokodiller.
Rejs med tidsmaskinen til jordskælv og dinosaurer.

Ilse Jacobsen
Elise Gug
Eva og Claudi
Masai
Mansted
Rosemunde
Two Danes
Signal
Mc.verdi
Pieszack
Sibin Linnebjerg
Bessie Jeans
Second Female

AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: ROBIN HOUNISEN

Åbent i Påsken 10.00-15.00
Stenværksted

Elbiler for børn

Dinosaurspor

NaturBornholm • Grønningen 30 • 3720 Aakirkeby
Tel.: +45 5694 0400 • www.naturbornholm.dk
1.4 - 31.10: Åbent hver dag 10 -17. Indgangen lukker klokken 16

Sommersted | Ndr. Strandvej 63, 3770 Tejn | Tlf.: +45 56484470
Åbent Mandag-Fredag 10.00-17.30 | Lørdag 10.00-14.00
www.sommersted-bornholm.dk

PÅSKE I SVANEKE
H

vis man forestiller
sig, at der en dag
viser sig interesse
for at skrive Bornholms
gastronomiske historie, vil
Le Port i Vang optræde på
en af de første sider.
På skiltet stod Vang Bodega, da Jette Mortensen og
hendes mand Steff i 1976
overraskede deres omgivelser ved at bryde op fra
deres restaurant i Møntergade i København for
at begynde en ny tilværelse på den bornholmske
vestkyst. Bornholmerne
var ikke forvænt med det
finere køkken, men rygtet
spredte sig, bodegaen tog
navneforandring, og folk
fandt vej ned ad den stejle
bakke.
- Dengang var der ikke så
mange andre steder end
Le Port og Di 5 Stâuerna
at vælge imellem, hvis
man ville have noget
spændende på tallerkenen, siger den tjeneruddannede Gabriela Jantzen,
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der driver Le Port sammen
med sin mand Kim, søn
af grundlæggeren, som i
årevis passede gryder og
gæster uden medhjælp.
Han er udlært fra Birkerød
Kro og Nouvelle i København.

Stamkunderne
Meget har forandret sig i
de knap 40 år siden Jette
Mortensens indtog Vang.
Butikker og skolen er
lukket, fiskeriet er sejlet
baglæns, udskibningen af
granit er blot et minde, og
Vang kan føle sig som udkantens udkant. Le Port er
i sæsonen Vangs største
arbejdsplads med tjenere,
opvaskere og tre i køkkenet, Kim er chefkokken.
Også det gastronomiske
landskab har ændret sig.
- Konkurrencen er øget,
men det er antallet af
madglade gæster også.
Vi har mange stamkunder, også blandt som-

merbornholmerne. I årets
første måneder har vores
kokkeelev været i praktik
på Restaurant Kadeau,
og det fortæller jo noget
om, at vi kan lære af dette
fyrtårn. Le Port skal ikke
forsøge at ligne Kadeau, vi
kører med en fem retters
menu, hvor de andre har
måske 20 serveringer, siger Gabriela og lægger et
stykke brænde i ovnen.

Råvarerne
- Men vi vil gerne være
moderne og skarpe,
vores stil er klassisk med
afstikkere til andre lande
og fokus på bornholmske
råvarer. Skovgrisen har vi
haft glæde af, og vi skaffer med torsk og rødspætter fra fisketorvet i Rønne.
Vi henter kartofler hos
Johnny i Blemmelyng, og
krydderurterne dyrker
vi selv. I skoven er der
ramsløg, vandmynte og
skovsyre – allerede som

spejder lærte jeg, at
man sagtens kan spise
skovsyre. Æblemost får vi
fra Mostballaden, og lige i
nærheden kan vi forsyne
os med friske jordbær,
opremser Gabriela og
nævner det hjemmebagte
maltbrød og det gode øl
fra Svaneke.
Julebrunch er blevet en
tradition, og efterspørgslen har gjort det nødvendigt at servere den
både lørdag og søndag.
I kulturugen kan man
opleve operasang, og her
til påske kan man male
æg og vinde chokolade
fra Kjærstrup. Le Port er
glad for at kunne finde
udsøgte vine i Bornholms
Vinforsyning i Aakirkeby.
Gæsterne forventer et
alsidigt og sikkert vinkort,
når de vælger en Sancerre, så skal den svare til
deres forventninger til lige
netop denne franske drue.

Solnedgangen
Terrassen med den totale
havudsigt og uforglemmelige solnedgang er en
attraktion, og selv om
venlige rådgivere har
forklaret, at man sagtens
kan sælge det samme
bord flere gange i løbet af
en aften, så skal gæsterne
have lov at nyde natursceneriet. Måske bestiller de
så en cocktail; Le Port har
de klassiske varianter.
- Jeg elsker champagne!
Hvis jeg en sjælden gang
er i lidt dårligt humør, og
det kan jo ske for os alle,
så finder Kim en flaske og
lader proppen springe,
og så ser det hele meget
lysere ud, smiler Gabriela,
som har bobler til fornuftige priser.
Men lige nu, hvor lokalerne er ved at blive klædt
på til forår og sommer –
Folkemødet er naturligvis
en ekstra travl periode
– holder vi os til en kop
stempelkaffe, mens

Gabriela underholder om
de spændende steder i
København, hvor hun har
serveret.
- Kan du huske Egoisten
i Hovedvagtsgade? Det
var dengang, da forretningsfolk drak Dry Martini
til frokost, men det gør
de ikke mere, nu står der
danskvand på bordet,
mens de drøfter deres
maratonløb.
Og hvad blev der så af
Jette Mortensen, der nu
hedder Jantzen til efternavn?
- Ja, det har hele tiden
ligget i kortene, at Kim
skulle videreføre restauranten, men hun havde
lidt svært ved at slippe
Le Port, og i mellemtiden
drev Kim og jeg Jantzens
Fristelser i Nexø, men så
fandt vi ud af generationsskiftet, og min svigermor
driver kiosk og café i Vang
Havn, men lige nu hygger
hun sig på Cuba.

Søndagstilbud i april Wienerschnitzel
med hele molevitten 99,00 kr.
Søndagsbrunch hver søndag 119,00 kr.
Hver dag , lækre ben, gode bøffer og
lokal fisk
Og så er der lige den gode øl, hvis du
er lækkertørstig…
Åbent hele året

RESTAURANT
Følg os på Facebook, hvor nye tilbud hele tiden opdateres
Svaneke Torv 5 · 3740 Svaneke · Tlf. 56 49 73 21 · www.bryghuset-svaneke.dk · Mail: bar@bryghuset-svaneke.dk · Facebook.com/Bryghuset
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Ud i det blå -

alt kan man få

AF: JACOB LUDVIGSEN

Aldrig har Bornholm haft så mange restauranter med så spændende spisekort.
Bliv inspireret til at spise ude eller hjemme, tag på tur med Magasinet.
Påsken falder tidligt i år, så det ville trods den milde vinter være ejendommeligt,
hvis bøgen allerede springer ud. Vi må vente til maj, hvor kalenderen er dekoreret
med Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og Pinsen. Fire små ferier på to
måneder gør dagene endnu lysere.

Brøddans buffet
behager bornholmere
i og udenfor Gudhjem
En brödda er ifølge Espersens uundværlige ordbog over det bornholmske sprog
en vej ned ad en brat bakke; derfor kaldes Gudhjems stærkt skrånende hovedstrøg Brøddegade. Restauratør Jonas Lissau-Jensen bliver ofte spurgt, og det
har altså ikke noget at gøre med det fortræffelige brød.
I 20 år har Brøddan tiltrukket byens borgere og andre bornholmere såvel som
feriegæsterne, og det er frokost- og aftenbuffeterne, der frister. Også vegetarer bliver mætte og glade, for de flotte og alsidige specialsalater er en del af
udvalget.
Selv om en buffet har den fordel, at man straks kan forsyne sig, er der ikke tale
om hurtig mad. Braiserede svinekæber er et eksempel på kogekunsten. I det
hele taget appellerer både buffet, indretning og havudsigten til, at man læner
sig tilbage og nyder Brøddan med alle sanser. De 19 malerier af Inge Lise
Westman, en af Bornholms mest fremtrædende kunstnere, er i sig selv en oplevelse. Børn føler sig også godt tilpas, for de finder let deres favoritter blandt
det overdådige udvalg, de er vilde med isbuffeten og den lune æblekage.
Af og til kan man være så heldig, at den eventyrlige thaibuffet står på programmet.
- Pris og kvalitet skal hænge sammen, og det er vi blevet belønnet for siden
1995. Vores buffet med hjemmelavede retter sammensættes med omhu og
respekt for friske råvarer, og ikke to dage er helt ens, fortæller Jonas entusiastisk.

Bryg, bøf og brunch
på Torvet i Svaneke
Brygmester Jan Paul elsker at eksperimentere. I kobberkedlen prøver han sine
idéer, gerne sammen med udenlandske gæstebryggere. Mange af disse ølsorter
fremstilles kun i begrænset omfang og kan udelukkende nydes i Bryghuset på
Svaneke Torv. Enkelte af dem finder vej til Svaneke Bryggeri, der ligger et par
hundrede meter fra torvet.
Restauranten vil være på toppen og laver derfor alt fra bunden. Bøfferne af
amerikansk okse er fortryllende, og Svaneke Fiskeværksted sørger for havfrisk
torsk og ørred. Om søndagen er brunchen et tilløbsstykke,
Den gamle købmandsgård fra 1750 er rummelig, og når vejret er godt, er der
masser af udendørs pladser. Bryghuset er stolt over at have åbent hele året.

Bornholm er overskuelig og alligevel så varieret, at man næsten altid kan finde
et nyt udflugtsmål. En rask spadseretur giver appetit til en lækker frokost eller
middag, og aldrig har der været så mange fristelser som i år. Velkendte restauranter
fornyer sig, og nye steder lægger sig i selen for at være med i kappestriden om
gæsternes gunst.
Hvis man har mere lyst til at invitere familie og venner hjem, er det både bekvemt
og delikat at få maden leveret. Stadig flere vælger den løsning for at kunne
koncentrere sig om gæsterne, som måske kommer ovrefra og har glædet sig til
samværet og til Bornholm.
Vi har plukket en buket af kulinariske glæder. Tjek de enkelte restauranters
hjemmesider og bestil for en sikkerheds skyld bord.

Fredensborgs
fabelagtige
fiskebord

Pakhuset i Svaneke:
Plankebøf, burgere,
fisk og familiehygge

Henrik Oldenburg fastslog i sin tid i magasinet ”Smag og Behag”, at den store
fiskebuffet på Radisson Blu Hotel Fredensborg i Rønne var hele rejsen værd.
Måske var det en af grundene til, at den kendte mad- og vinekspert siden købte
hus i Vestermarie, men det er en helt andet historie.
Skærtorsdag præsenterer køkkenchef Claus Seest Dam og hans kokke den
flotte fiskefestival med alt godt fra havet. Stamgæsterne vender tilbage igen og
igen, og nye fiskevenner lader sig forføre af det imponerende udvalg af delikate
retter. Fra 30. april er der fiskebuffet hver torsdag.
En daglig fiskefristelse er sildebordet med husets hjemmemarinerede varianter,
herunder lun saltstegt sild, frugttærte og ost. Prisen er beskeden – 100 kr.
Fredag den 17. april og derefter en gang om måneden har Fredensborg Sushi
Nights med et farverigt udvalg af japansk inspirerede varianter.
Nyeste tradition, en rigtig søndagsfornøjelse er kagebuffeten med kaffe the,
eller chokolade. Den tiltrækker lækkermunde i alle aldre, og der serveres
lagkage, tærter, flødeskumskager og hele molevitten søndag den 5. april, 3.
maj og 7. juni.
Fredensborgs Køkken leverer selvfølgelig mad ud af huset.

Restaurant Pakhuset i Svaneke har nu eksisteret i 26 år. Med 300 pladser er
det et af øens helt store spisesteder for alle aldre. Restauratør Jacob B. Turman
har formået at forny stilen med nænsom hånd og et skarpt blik for tidens smag.
Faktisk er den originale plankebøf den eneste ret, der har været på kortet siden
starten. – Hvert eneste år, når vi åbner, ringer gæster fra hele øen, der glæder
sig til plankebøffen, fortæller Turman.
Smørrebrød af alle slags med bornholmsk pålæg har et stort publikum, de lidt
yngre foretrækker burgere og sandwich. Fiskebanditten fås både som burger
og med sprød rösti. Pakhuset samarbejder med Svaneke Fiskeværksted og
præsenterer den bornholmske havørred i flere variationer.
Man behøver ikke gå tørstig fra Pakhuset, der tilbyder all you can drink til en
fornuftig pris – Svanekeøl, vin og vand. På den måde bliver frokosten og middagen både festligere og lidt mere overkommelig.
Svaneke Diner står for mad ud af huset til hele øen. Køkkenet i Pakhuset kan
tilbyde alt fra konfirmationsmenuer til skovture.
I højsæsonen beskæftiger Pakhuset ca. 40 mennesker. Byens unge ved, at der
er store chancer for nogle timer som opvasker, og Turman smider dem ikke ud,
når de runder 18 år. Tværtimod kunne en af hans tjenere fejre ti års jubilæum i
en alder af 24. Andre er flexjobbere på kanten af arbejdsmarkedet, som ansættes i samarbejde med kommunens jobcenter. Turman udtrykker glæde over, at
det er lykkedes at integrere flexjobberne i det daglige virke.
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Frokostrestaurant
Himmel og Hav

Restaurant
Di 5 Stâuerna

Åbent for frokost alle dage fra kl. 11.30-17.00
Stor og lys restaurant med dejlig terrasse mod
haven og havet. Frokostkort med forskellige
anretninger, smørrebrød, salater og meget mere.
Sildebuffet hver dag kl. 12.00-14.30 kr. 100,-

Hyggelig restaurant, hvor menukortet byder på
en perlerække af dansk-franske inspirerede retter
tilsat et bornholmsk twist.
Åbent alle dage fra kl. 17.00 – 21.30

VI ØNSKER ALLE

god påske

Sushi Nights

Ægte sushi med alt hvad hjertet be

Den store Fiskebufet
eretter og skaldyr.
Et overfødighedshorn af fsk
rson kr. 395,Fra kl. 18.00-20.30 Pr. pe
35,Børn under 12 år kr. 1
maj & juni
i
ge
a
2. & 30. april samt torsd

gærer af variationer.
Fra kl. 18.00-21.00 Pr. person kr. 285,Børn under 12 år kr. 125,17. april, 15. maj og 26. juni

RNHOL SKE
DEN IBAOMANT SPM
A
D

&SPIS

SPA

Start med en tur i Den Bornholmske Diamant Spa
og forkæl alle sanser med et glas champagne.
Efterfølgende byder Restaurant Victoria på en lækker
2-retters menu 450 kr. person

Kagebufet

syndige fristelser
Vores jomfruer laver
,kl. 14.30 - 17.00 kr. 149
e
d
a
l
o
inkl. kaffe, te, chok
5. april, 3. maj og 7. juni

1000 m2 wellness
for krop og sjæl

Restaurant
Victoria

Restaurant Victoria byder på et spændende
nordisk inspireret menukort og hyggelige
omgivelser med en pragtfuld havudsigt.
Åbent alle dage fra kl. 17.00 – 21.30.

RØNNE:
St. Torvegade 13
tlf. 2725 9800

Ndr. Kystvej 34· 3700 Rønne
Tlf.: 5690 4244
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Sjæl med havudsigt

Strandvejen 116· 3700 Rønne
Tlf.: 5690 4444

SNOGEBÆK:
Hovedgaden 9
tlf. 5648 8089
WWW.KJAERSTRUP.DK
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Hallegaards
herligheder
Selv om Hallegaard ligger langt ude på landet, strømmer det til med kunder,
der har lært at sætte pris på Jørgen Christensens navnkundige spegepølser,
fersk kød og alt det andet i gårdbutikken.
I forlængelsen af det findes de moderne produktionslokaler med alle faciliteter
forarbejdning, herunder den store røgeovn. Flere slagtere, lærlinge og en kok
er travlt beskæftiget med at holde trit med efterspørgslen, hvis de da ikke er
ude med den rullende slagterbutik, der på faste ugedage betjener de fleste
bornholmske byer.
Mange slags pålæg skæres i skiver til frokostbordet, og leverpostejen har en
stor fanskare.
Butikken rummer en café, som holder åbent om sommeren og i de korte ferier,
og serveringerne, blandt andet hotdogs, smørrebrød og tapas, udspringer af
Hallegaards egne produkter, herunder brød. Nylavet kaffe og kage, bornholmsk
øl, vin, æblemost og vand hører sig til.
I løbet af de næste måneder opretter Hallegaard endda et ganske lille bryggeri.
Hallegaard er Bornholms eneste slagterforretning og anses for et godt alternativ til supermarkedernes kødtilbud. Atmosfæren i butikken er som i gamle dage
med en hyggelig snak og smagsprøver.

Klassisk køkken i
Aakirkebys gamle
og genopvakte hotel

Trubergs nye køkken
med selskabslokaler
på Jantzens og take away

Skæg med æg påske hos Kjærstrup
i Snogebæk

Henrik Oldenburg fastslog i sin tid i magasinet ”Smag og Behag”, at den store
Restaurant K åbnede for to år siden, da Kanns Hotel efter alt for mange år
i dvale genopstod til gavn og glæde for Aakirkeby. Hanne Andersen sprang
til, da der var mulighed for at forpagte lokalerne. De er holdt i en varm stil,
der både er traditionel og lidt moderne, og det gælder også menukortet, hvor
rejecocktail, møre bøffer og wienerschnitzler står side om side med chili con
carne, pizza og burgere med boller fra byens navnkundige bager Dam. Og hvor
møder man i vore dage den klassiske banana split som dessert? Påskefrokosten med levende musik skal nok blive et tilløbsstykke.
Købstaden i midten havde længe manglet et spisested, og Hanne Andersens
energi bliver værdsat.
Udover spisesalen er der også en stor gårdhave, hvilket ikke alle er opmærksomme på, da den ikke kan ses fra gaden. Her vil der nok blive grillet i sommerperioden. K har også fået tilladelse til at servere lette retter på torvet.
- Vi har glæde af vores håndværkertilbud. Når fx installatører ovrefra skal udføre opgaver og bliver her i nogle dage, er det en stor fordel for dem, at de kan
bo og spise på K, fortæller Hanne Andersen.

Henrik Oldenburg fastslog i sin tid i magasinet ”Smag og Behag”, at den store Du ser lidt træt ud, hvornår startede du på arbejde? spurgte en kunde, og Frank
Truberg svarede: - I 1976!
Men han er ikke spor træt af at kokkerere, og nu er han rykket fra det gamle
Skottehjemmet i Østermarie til Solstien 1 i Gudhjem. Her har han erhvervet et
stort køkken, der tidligere har været benyttet af den kommunale madvirksomhed Devika.
- Så nu har jeg gryder, der kan rumme sovs til 6-700 mennesker, men dem har
jeg ikke planer om at bruge. Jeg er kok, ikke fabrikant, erklærer Truberg, der
som altid er fuld af optimisme og fremtidsplaner og hver dag bespiser cirka
100 ældre rundt om på Øen, der sætter pris på hans finesse.
Snart får han gang i sin røgeovn, og så tager han fat på at ryge bacon og pølser
af egen tilvirkning.
Han har truffet aftale med Andy Schmidt på Jantzens Hotel om lån af det navnkundige Gudhjem-hotels lokaler til lukkede selskaber.
Hovedbudskabet er ekstra god mad ud af huset, uanset selskabets størrelse.
- Hvis fire mennesker har lyst til lammekølle i påsken, så ringer de bare,
erklærer han.
Næste opfindsomhed er spansk tapas med sortfodsskinke, som han regner med
kan blive sommerens slagnummer. Måske indretter han også et serveringslokale, men foreløbig bliver det take away. It’s true…

- Kom og dekorer dit påskeæg, lyder det fra Kjærstrup Chokolade i ”Plummahuzed” på hovedgaden i Snogebæk, der henviser til hjemmesiden - hvor der også
er en opfordring til at bese den lille virksomhed og foreslå til nye lækkerier.
Brugerinddragelse er det formelle ord for Peter og Birgitte Kjærstrups ønske om
at lytte til publikum. På den måde opstod den seneste nyhed, kuvertchokolade
uden soyalechitin med 75 % Tanzania-kakao. Af andre nyheder nævner Peter
trøfler med frugtsmag og forskellige varianter med nougat.
Hånddekorerede påskeægskaller i flere størrelser med fyldt chokolade er
naturligvis det store nummer.
Selv om påsken falder tidligt, skal der nok også blive efterspørgsel på flødeboller med flødeis og Kjærstrups hjemmelavede topping. De fås også i den mobile
butik (tid og sted på hjemmesiden).
Kjærstrup, der er grundlagt i 1999, har udvidet med en filial i Store Torvegade
i Rønne og mærker den stigende interesse for kvalitet. Også ovre kan man
møde Kjærstrup, der fremstiller flødeboller i butikken i indkøbscentret Fields i
Ørestaden på Amager.

lad Julefreden sænke sig ...
nyd Julefrokosten eller
Julemiddagen på le port

2 slags sild med krydderfedt & halve æg.
saltet laks med sprøde
fedtegrever, purløg & syltede asier.
AFTENMENU
stegt and med rødkål samt kompot af svesker & appelsin.
danske
med
nødder &æg
dadler.
Laks,oste
rogn
og pocheret
Ris
a la skovgris
mande med
kirsebærsauce
& mandelgave.
Røget
fra Vasagård,
asparges,
estragon
Pris per
kr. 325,Min.og
8 kuverter
Dansk
lamkuvert
med og
forårsløg
svampe
(Kalvefilet til dem der ikke bryder sig om lam)

Julemenu 2

Oste med dadler og pekannødder
Letrøget, rimmet torsk, jomfruhummer selleri & hummermayo.
Citronfromage, chokolade, rabarber og vanilje
Vildt consomme med trøffelcroquette.
Pris 2 retter
345,Okse stegt & braiseret,
endive,
jordskokker & cognac.
Pris
3 med
retterdadler
395,-& nødder.
danske
oste
Pris 4 retter
450,-& vanilje is.
Krydderkage,
bagt æble
Pris 5 retter 495,Pris per kuvert 3 retter kr. 385,- / 4 retter kr. 445,- / 5 retter kr. 495,-

Julebrunch
på
PÅSKE
le port
MED HAVUDSIGT
Søndag den 14. december
11.00-14.00
På Lekl.Port
har vi kreeret
i
godt
selskab
en lækker menu afmed
påskens
sopran Ursula Bambuch
skønneste råvarer.
og pianist Kevin Duggan
Kom og nyd maden,
stemningen
Pris
per person og
Kr. den
275,smukke havudsigt.

Christianshøjkroen
BordBestIllIng
BORDBESTILLING 5697
5697 4013
4013
BordBestIllIng
5697
4013
åBent
tIl
frokost
torsdag-søndag
PÅSKE:
ÅBENT
TIL
FROKOST
OG
AFTEN
HELE UGEN,
åBent tIl frokost torsdag-søndag
aftenåBent
torsdag,
fredag
og
lørdag
UNDTAGEN
MANDAG
DEN 30.og
MARTS
aftenåBent
torsdag,
fredag
lørdag

nytårsmenu
Kun ud af huset

Grillet kammusling, jomfruhummer
& pighvarbisque
Letrøget dyrekølle, estragoncreme
& syltede bær
tournedos
af oksemørbrad med
FROKOSTMENU
kroquette af trøffel, jordskokker,
svampe
trøffel-glace
Laks,
rogn&og
pocheret æg
Dansk”Kiksekage”
lam med og
forårsløg
og svampe
, sorbet,
havtorn,
karamel
og nødder
Citronfromage,
chokolade,
rabarber og vanilje
Pris per
kr. 250,00
Prisperson
per kuvert
3 retter kr. 395,- / 4 retter kr. 445,-

restaurant le port | Vang 81 | 3790 hasle | 56 96 92 01 | info@leport.dk | Vi leVerer også ud af huset
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foto
foto
line
line
falck
falck

Julemenu 1

vI
vI leverer
leverer Brunch,
Brunch, Buffet,
Buffet, frokost
frokost og
og mIddag
mIddag ud
ud af
af huset
huset

AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr
AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr
AFTENMENU 13. NovEMbEr
– 06.
dEcEMbEr
AFTENMENU
07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr
DEN
NÆSTEN
OVERNATURLIGE
OPLEVELSE

Jul
Jul på
på kroen
kroen II

Jul
Jul på
på kroen
kroen II
II

Aften og frokost i forårets farver.
Kroens jule sild: Ægge/karrysalat – Gastronomisk
Løg – Kapers – glæde
Fennikelpå Christianshøjkroen midtSild:
Eddike – Enebær – Lune kartofler – Løg
i Almindingen.
Kroens jule sild: Ægge/karrysalat – Løg – Kapers – Fennikel
Sild: Eddike – Enebær – Lune kartofler – Løg
Østersø torsk: røg -”Kom
Grøn indenfor
tomat – Spinat
– basilikumog nyd en delikat frokost
Østersø
– rugbrød – Sød sennep – Æg
efter skovturen
ellerlaks:
voresHallegård
skønne skinke
aftenmenu.
Østersø torsk:
røg - Grøn tomat
– Spinat
– basilikum
Østersø
laks:
Hallegård
– rugbrød
Sød sennep – Æg
Beliggenheden
er enestående. Årstidernes
skiften
afspejles
i det,skinke
serverer
for –jer.
Bornholmersvinet:
Grønkål – såvel
Fløde –som
Løgmaden
– Grov sennep
And:
consommé
–jeg
Jordskok
– Foie
gras – Kål
Bornholmersvinet: Grønkål – Fløde – Løg
–
Grov
sennep
And:
consommé
–
Jordskok
–
Foie
gras
– Kål
er mit menukort hele tiden nyt
og spændende. rødkål – abrikos sauce – Timian
And: confit – Jordskok – rosenkålDerfor
– Kanelsky
Bornholmersvinet:
– Kartoffel
And: confit – Jordskok – rosenkål
– Kanelsky
Bornholmersvinet:
rødkål – abrikos sauce – Timian – Kartoffel
Vi
holder
åbent
i
weekenderne
og
for
selskaber
alle
ugens
dage”.
Bornholmske og andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød
Bornholmske & andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød

Bornholmske og andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød
Bornholmske & andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød
Jule syltede frugter: chokolade mousse – Appelsin – ”Luftige nødder”
Marcipan: Kirsebær – Kerner – vanilje
Med venlig hilsen
Jule syltede frugter: chokolade mousse – Appelsin – ”Luftige nødder”
Marcipan: Kirsebær – Kerner – vanilje
3
retter
som
vi
bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retterTroels
425,3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,- Fjederholt Madsen

iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK
iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK

www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK
www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK

FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN
FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN
FORÅR 2015 MAGASINET BORNHOLM 33

ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD PÅSKE!

BORNHOLMS STØRSTE
OG HYGGELIGSTE
FAMILIERESTAURANT

Vi åbner den 28. marts og glæder os meget til at
kunne byde jer velkommen til vores 8. sæson.
En sæson hvor vi blandt andet skal fejre
BrøDDans 20 års fødselsdag!
Allerede i påsken har vi gode fødselsdagstilbud
- følg med på www.broddan.dk og på Facebook
Sæsonen igennem byder vi traditionen tro på
lækre og alsidige buffeter, og igen i år vil Oye
byde indenfor til sin autentiske og velsmagende
Thaibuffet.
Og glem ikke pizzaerne, de serveres alle dage
- også ud af huset.

Kig ind – nyd udsigten – nyd livet – nyd maden

PRISLISTE 2015
Frokostbuffet
Voksen
Børn u. 12 år
Børn u. 3 år
Isbuffet i tilkøb

119,59,Gratis
20,-

Aftenbuffet

Inkl. isbuffet
Voksen
Vegetar
Børn u. 12 år
Børn u. 3 år

189,149,89,Gratis

BORNHOLMS BUFFETRESTAURANT
BRØDDEGADE 20 • 376O GUDHJEM • 5648 5022 • WWW.BRODDAN.DK • KONTAKT@BRODDAN.DK

RESTAURANT
DET GAMLE POSTHUS
Posthuset ønsker alle en god påske
Frokost 12.00 - 16.00

a la carte fra 17.30

”sild og syp”
3 slags sild med tilbehør & 2 cl snaps
88,-

øl-brasseret skank af
hammershuslam
med grov kartoffel-urtepurè.
Lammesky og persillefritt.
228,-

posthusets tapas tallerken med
hjemmelavede specialiteter
128,-

Scan og læs mere
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der er selvfølgelig masser af andre gode ting
på frokost og aftenkort
bordbestilling på tlf.: 56481042

Restaurant Det Gamle Posthus
KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042
se mere på www.detgamleposthusallinge.dk

Gode madoplevelser i Svaneke
• Bornholms originale Plankebøf
• Stort udvalg af smørrebrød, burgers,
sandwiches, fisk, steaks mv.
• Mange børneretter
• Stor, frisk salatbar inkluderet i alle retter
• Stor isbar m. kugleis og softice
• Udeservering på hyggelig terrasse
• DVD-hjørne, tegninger og balloner til børnene
• Store og små selskabslokaler til alle fester

All you can drink på Svaneke Bryg,

husets vine og sodavand

Vi serverer god mad til fornuftige priser!
Selskaber modtages fra påske til og med efterårsferie
Konfirmationer · bryllupper · jubilæer · firmafester · fødselsdage

Brænderigænget 3, 3740 Svaneke
56 49 65 85
post@restaurantpakhuset.dk
www.restaurantpakhuset.dk

svaneke·

Besøg os på Facebook
og vind præmier mm.
facebook.com/pakhuset

diner

·transportable

Vi tilbyder mad ud af huset indtil efterårsferien

Besøg vores hjemmeside og se vores store udvalg af spændende menuforslag.
Vi skræddersyer også gerne menuer efter ønske. www.svanekediner.dk - 30 30 59 58
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Poul Pava –
billedkunstner,
livskunstner og
madkunstner
Næsten alle kender hans malerier, mange har dem hængende, for Poul Pava er
en flittig kolorist. På Laksetorvet i Rønne, 100 meter ned ad gågaden fra Store
Torv, findes hans galleri med billeder og brugskunst.
Ved siden af ligger restauranten Poul P., der åbner kl. 10 om formiddagen og
lukker 12 timer senere. Her tilbereder kokkene lækker frokost og aftensmad.
Bornholmsk tapas med delikatesser fra Hallegaard er efterspurgt, Himmerlandskalven giver en særlig smagsoplevelse, og Moppedrengen er en burgerservering, som man ikke ser magen til. Menukortet med originale navne på retterne
er lystig læsning.
Specialøl af bornholmsk kvalitet står på hanerne, men vinkortet er også værd
at gå ombord i. Poul P. lægger vægt på fornuftige priser og fremhæver familievenligheden.
Hvis man er heldig, møder man den frodige livskunstner med den umiskendeligt jyske slagfærdighed – men hans dygtige tjenerstab formår også at skabe
en hyggelig atmosfære.
Poul Pava sætter det på plads: - Gå ikke glip af et besøg i denne herlige
restaurant, hvor tingene ligesom malerierne er hjemmelavet og helt fra bunden
– velbekomme!
Lam og lækkerier
hos Karina og John i
Allinges gamle posthus

Restaurant

På Molen i Nexø
med hav, havn,
fisk og skaldyr

På Christianshøjkroen
laver vi mad, som vi
selv har lyst til at spise

Lykken er ikke bare en saftig bøf – den kan man også få, men restaurant Molen
i Nexø vil gerne være kendt som sydlandets fiskerestaurant med alt godt fra
havet, både det hjemlige og fra andre farvande. Skaldyr findes jo ikke i Østersøen. Udsigten er også maritim på spidsen af molen.
Troels Madsen fra Christianshøjkronen har i samarbejde med sin tidligere elev
fra Restaurant Babette i Vordingborg, Lene Ohlsen, og tjener Marianne Hansen
pustet nyt liv i etablissementet, som har bestræbt sig på at holde åbent hele
året og lokker med mange variationer af havets frugter. De lokker med østers
og champagne til 100 kr., sjældent set på disse breddegrader, men et tegn på,
at spis ude-kulturen er i fremgang.
Man sammensætter frokost og aftensmad af flere mindre retter, så der er mulighed for mangfoldige smagsindtryk. Årstid og udbud bestemmer dagens tilbud.
Vinpriserne er ræsonnable, og der er frugtdrikke fra Bornholms Mosteri og øl
fra Svaneke.
Det behøver ikke koste en kutter at gå på restaurant, og i Nexø er der glæde
over, at kokke på så højt niveau finder, at byen er værd at satse på.

Man siger om Christianshøjkroen, at den serverer gourmet til den halve pris,
men det ryster kokken Troels Madsen på hovedet af og siger, at han står for
enkel og ligetil mad af friske lokale råvarer, der hele tiden varierer i takt med
sæsonen.
- Jeg tager udgangspunkt i, hvad jeg kan skaffe, og så tænker jeg i andre
baner, men det skal blive noget som vi selv har lyst til at spise, siger Troels
Madsen og lover overraskelser. Kød, fisk og grønt er udgangspunkt for hans
fantasi og sikre håndelag
Eneste faste punkt er kartoffelmaden an anstændige kartofler, grøn mayonnaise, Hammershussild, Hallegaardbacon og syltet agurk. Den blev fremhævet i
et læserbrev af vinhandler Søren Wolff i Aakirkeby, og folk spørger stadig efter
den.
Men ellers er både skovfrokosten og aftensmaden en symfoni af smagsindtryk,
som går op i en højere enhed med den idylliske beliggenhed midt i skoven.
Nu som før kan man altid nyde kaffe og kage. En tur i det grønne begynder eller
afrundes på Christianshøjkroen, der har fået rosende ord i oversøiske aviser og
således er med til at tegne billedet af øen, der gør sig umage og tænker nye
madtanker.

Påske menu

Man føler sig straks hjemme hos Karina og John Nybo, der driver Det Gamle
Posthus i midten af Allinge.
- Og nu skal du se, helt friske skanker af Hammershuslam, de skal braiseres
i øl fra Svaneke. Rigtig simremad med urter og kærlighed, lover Karina, der
glæder sig til at gå i skoven og høste friske ramsløg.
Vinteren har været acceptabel for restauranten. Byens borgere værdsætter det
gode køkken, og nu er det snart sæson for stegte rødspætter lige fra kutteren.
Ikke så få selskaber er blevet afviklet med succes, og mange sætter pris på
mad ud af huset.
Den bornholmske tapas med godbidder fra Hallegaard og lammepølser fra Bjerregaard er blevet et efterspurgt måltid, og når Folkemødet vender op og ned på
Allinge skal der anrettes rigtig mange tallerkner. Sild og syp og æggekage med
bacon vil også friste de tilrejsende.
Posthuset skifter spisekort flere gange i løbet af sæsonen, så der kan blive
plads til årstidens råvarer.

Karry fersken suppe
Helstegt oksemørbrad med tortilla kartofler,
pebersauce og dagens grønt.
Pris 265 kr.
Hjemmelavet specialburger med 250 gr. bøf af
hakket oksekød samt pommesfrittes.
Pris 110 kr.

Påske frokost med musik
med Thomas Thor og Maria Sita
Søndag d. 5. marts kl. 12
Pris 200 kr
I kan også vælge at komme efter maden kl. 14
og høre musikken + en påskeøl.
Pris 100 Kr.

Eskildsgade 6, 3720 Åkirkeby | telefon 56 97 10 12 | www.restaurant-k.dk

Salgsvognen

Påsketid
og forårsfornemmelser

Hallegaard har det hele
Et besøg på Hallegaard er en hyggelig lille udflugt.
Fersk kød af højeste kvalitet og 20-30 slags pølser.
Vine i topklasse og meget andet godt til ganen.
Kom, kig og smag – eller besøg vores salgsvogn.

Allinge: Onsdag kl. 10.00 -13.00
Svaneke: Onsdag kl. 15.00 -17.00
NYT! Aakirkeby: Torsdag kl. 10.00-13.00
Nexø: Torsdag kl. 14.00-17.30
Rønne: Lørdag kl. 9.00 -13.00
– ring og bestil, hvis du
ønsker noget specielt

Gårdbutikken er åben

Mandag til torsdag kl. 10.00 -15.00
Fredag kl. 10.00 -18.00
Kaffe på kanden, små smagsprøver
og tid til lidt pølsesnak

Caféen er åben

Følgende dage er caféen
åben kl. 10.00 -15.00:
Hver dag fra 15. juni
Påsken 23. marts til 6. april
(Påsketapas med bl.a.
hjemmerøget lammekølle)
Store Bededagsferien 1.-3. maj
Kristi Himmelfart 14.-17. maj
Pinsen 23.-25. maj
Hallegaards hotdog
Smørrebrød, alt er hjemmelavet
Kaffe og kage

Tjek Facebook og
hjemmesiden hallegaard.dk
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Tlf. 56 47 02 47
hallegaard@hallegaard.dk

HALLEGAARD
Aspevej 3, Østermarie
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VIDSTE DU
At vi her hos Poul P. holder selskaber, møder
etc. op til 60 personer, hvor vi har specielle
menuer eller hvor du kan være med til at
sammensætte en menu med vores køkkenchef.

Påske på Restaurant Molen
Forskøn jeres forår på kanten af ”verden”.
Yderst på Nexø havn ligger Restaurant Molen med udsigt over indsejlingen og Østersøen
Nyd et glas champagne, vin eller en kold fadøl på terrassen med dejlig fiskeretter,
der skifter efter hvad det landes dagligt
Vi har åbent fra onsdag til søndag fra kl.12.00 til 20.30, når køkkenet lukker.
Til frokost byder vi på smørrebrød, havnefrokost, dejlige havfriske serveringer samt skønne vine.
Molens alsidige aftenkort lægger hovedvægt på frisk fisk og skaldyr plus kødretter.

At vi laver mad ud af huset til enkeltpersoner,
møder, konferencer og store selskaber med
alt fra lækre sandwiches og
rustikt smørrebrød.
Restauranten er opdelt i 2 etager, hvor det er
muligt at booke overetagen til afholdelse af
møder. Der er plads til ca. 30 personer.

At vi har et varierende menukort, hvor alle
retter kan laves i børnestørrelse til halv pris.
Specielle ønsker til børneretter er også muligt.
Vi har vegetarretter hvor vi også
imødekommer specielle ønsker.

THE BEST FOOD
IN TOWN
everything is homemade

ET KØKKEN MED SMÆK PÅ SMAGEN.
Jeg vil det - kan kun det. Nemlig hele 3 ting - lave mad, lave mad og lave mad.
Jeg tænker at livet er for kort til ligegyldige hovsa-løsninger
som at hoppe over, hvor gærdet er lavest.
Jeg ønsker ikke at slå om mig med dødssyge slidte ord såsom mad lavet fra
bunden og ærligt køkken tilberedt med hjerte og sjæl.

welcome - willkommen - velkommen
Restaurant Poul P
St. Torvegade 29, E1
Laksetorvet, 3700 Rønne
Tlf. 28 77 60 40
www.restaurantpoulp.dk
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CAFÉ - LAPTOP - LOUNGE & LIVE MUSIC
OPEN EVERY DAY 10 - 24

CAFÉ - LAPTOP - LOUNGE & LIVE MUSIC
OPEN EVERY DAY 10 - 24

Kære Gæst,
Restaurant Poul P er bl.a. kendt for sin
høje kvalitet og gode service.
Restauranten ejes af den berømte
danske kunstner Poul Pava.
Kig ind og få en madoplevelse i
2 etager, hvis du kan lide kvalitet 1
Børn er også velkomne!

THE BEST FOOD
IN
TOWN
everything is homemade
Kære Gæst,
Restaurant Poul P er bl.a. kendt for sin
høje kvalitet og gode service.
Restauranten ejes af den berømte
danske kunstner Poul Pava.
Kig ind og få en madoplevelse i
2 etager, hvis du kan lide kvalitet 1
Børn er også velkomne!

2015 er året. Hvis du går med tanker om en fest, en hyggekomsammen,
fødselsdag, bryllup mm. så lad mig høre nærmere. Måske jeg lige har den
løsning du går og roder med og måske endda til en fornuftig pris.

Restaurant Poul P
St. Torvegade 29, E1
Laksetorvet, 3700 Rønne
Tlf. 28 77 60 40
www.restaurantpoulp.dk

galerie poul pava

Vi må gå ud fra, at vi gør vores ypperste hver gang. Hvis ikke, så fyld lommerne
med sten og gå en god lang tur ud i havet.
welcome - willkommen - velkommen

Kære Gæst,
Vi håber at se jer & I er velkomne til at
Restaurant
Poul P er bl.a. kendt for sin
kontakte os på mail eller telefon til et
uforpligtende
tilbud.
høje
kvalitet
og gode service.
Venlig hilsen ejes af den berømte
Restauranten
Personalet på Poul P.
danske kunstner Poul Pava.
Kig ind og få en madoplevelse i
2 etager, hvis du kan lide kvalitet 1
Børn er også velkomne!

galerie poul pava

Og vi har åbent hver dag fra kl. 11.00, dog
undtaget søndag, her holder vi lukket de første måneder af året, men åbent for selskaber.

RESTAURANT MOLEN • HAVNEN 6 • 3730 NEXØ • 8887 6733
Info@restaurantmolen.dk • www.restaurantmolen.dk
facebook.com/restaurantmolen

SOMMER SOL OG STRAND
ER HAVE/TERRASSE HYGGE.
Svendbord frilands/gourmet gris (rent velfærd) 15 min fra mark til slagteri.
Kartofler og sprøde sommergrøntsager, mild sennepsskyr samt foccacia brød
med olivenolie og flagesalt.
6 personer og som selvhenter i alt 870,Velfærd og kvalitet behøver ikke at slå bunden væk under os.
Ekstra personer: 145,-

galerie poul pava

THE BEST FOOD
IN TOWN
everything is homemade
CAFÉ - LAPTOP - LOUNGE & LIVE MUSIC

Tuevej 1, 3740 Svaneke / tlf. 56 49 63 75 / www.truberg.dk
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KÆMPE FORÅRSDEMO
HOS ALLINGE BYGGEMARKED
For professionelle og gør-det-selv folk

Onsdag den 1. april kl. 12.00 – 17.00
Vi tænder griller fra 14.00 – 16.00 og serverer GRATIS pølser, øl og vand til alle!
Vi får besøg af 14 af vores store leverandører, der er klar med nyheder, råd og vejledning
– og ikke mindst MASSER AF GODE MESSETILBUD.
Alle tilbud kan kun købes kontant på dagen og er inkl. moms.

KÄRCHER VINDUESVASKER WV2
Inkl. 0,5 liter sæbe.
Spar 120 kr.
På demodagen tilbudspris inkl.
moms

499,-

KÄRCHER DAMPRENSER SC-1
Inkl. rundbørstesæt.

Spar 99 kr.

KÄRCHER HØJTRYKSRENSER K2
BASIC

KÄRCHER HØJTRYKSRENSER K3

KÄRCHER HØJTRYKSRENSER K5

Spar 399 kr.

Spar 700 kr.

Spar 1400 kr.

499,-

999,-

2499-

Tryk 110 bar.

På demodagen tilbudspris inkl.
moms

599,-

På demodagen tilbudspris inkl.
moms

Tryk 120 bar.
Inkl. bilbørste

På demodagen tilbudspris inkl.
moms

Tryk 145 bar.
Inkl. skumdyse

På demodagen tilbudspris inkl.
moms

Kom og få
smagsprøver
hos Weber
WEBER SMOKEY MOUNTAIN COOKER

Røg- og dampgrill 37 cm.
Ryger alt fra kød og fisk til grøntsager og ost.
Inkl. betræk.
Tilbudspris inkl. moms

1699,-

WEBER Q 3200 SORT

Grillareal: 65x46 cm / 2 brændere i rustfrit stål / trinløs
regulering af varme / redskabsholder, porcelænsemaljeret støbejernsrist / elektronisk tænding, lys i håndtaget, skuffe og brødholder.
Tilbudspris inkl. moms

3199,-

WEBER SPIRIT ORIGINAL E-310

Grillareal: 65x46 cm / 3 brændere i rustfrit stål / 6
redskabskroge / porcelænsemaljerede støbejernsriste /
elektronisk tænding, låg og flavourizer Bars.
Tilbudspris inkl. moms

3999,-

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S
Allinge Byggemarked & Trælasthandel A/S • Pilegade 33 3770 Allinge • Telefon 5648 0127 • post@alllingebyggemarked.dk
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