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Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

Se mere på www.kg-s.dk

Vi tilbyder løsninger inden for:
Graffi tiafrensning

Imprægnering
Fliserens

Algebehandling 
Tagrenderens 

Facaderens

ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

50.000 kroner til legeplads i Guldager

Her okses der med takeaway

MAD – Myndighedernes 
lukningspåbud har tvun-
get mange handlende og 
virksomheder ud i ekstra-
ordinære nytænkninger – 
for nogle endda med forret-
ningens fortsatte eksistens 
i spil. Det gælder også i 
Sædding.

Og her kan berettes om 
en succeshistorie, idet Den 
Røde Okse Caterings hver-
dagsretter i løbet af ganske 
kort tid er blevet overvæl-
dende godt modtaget, mens 
restauranten på Tarphage-
vej er tvunget til at holde 
lukket. 

Medejer  Lasse Møller op-
lyser, der dagligt må mel-
des udsolgt af de mellem 
300-600 udbudte middage, 
som kan være alt fra la-
sagne, fyldt kyllingbryst til 
lørdagssteaks eller wiener-
schnitzel med alt tilbehør. 
En af årsagerne til succesen 

er, at retterne afhentes for-
tilberedte, så kunderne selv 
kan færdigtilberede dem, 
op til to dage frem, og fordi 
der løbende offentliggøres 
menuplan for de kommen-
de to-tre dage på Facebook.

Gavekort til ansatte
Avisens udsendte fik for-
leden lov at komme med 
indenfor bag kundeafspær-
ringen – behørigt afsprittet 
og iført hygiejneovertræk 
på både hoved og sko – for 

at følge tilberedningen af 
dagens ret.

Samtaler med flere af 
kunderne afslørede, at der 
var mange gengangere i 
løbet af ugen, ligesom flere 
af byens virksomheder har 
påskønnet medarbejderne 
med et TakeAway-gave-
kort, som kan benyttes ef-
ter behov, lige som en af by-
ens store fagforeninger har 
belønnet alle medarbejdere 
med et beløb for at støtte 
byens restauranter.

Allan Enevoldsen og 
Lasse Møller oplyser i øv-
rigt, at det længe planlag-
te generationsskifte nu er 
gennemført, så de to nu er 
ejere af restauranten og ca-
tering – men til beroligelse 
for alle, så fortsætter Sø-
ren Kruse i det ny selskab 
med de sædvanlige opga-
ver, som de trofaste kunder 
kender ham så godt for.

Tekst og foto:  
Claus Brinch Danielsen

Hos Den Røde Okse 
i Sædding knokles 
der med takeaway 
for at tjene lidt  
under coronakrisen

LEG – Med 50.000 kroner 
i støtte fra Nordea-fondens 
Lokalpulje kommer Gul-
dager Borgerforening nu 
tættere på at kunne etable-
re en legeplads, der bliver 
en del af byens aktive sam-
lingssted, Guldagerringen.

Tovholder for Guldager-
ringprojektet, Kristian Klit-
gaard Bertelsen, glæder 

sig over, at byens børn får 
bedre muligheder for leg 
og motion: 

”Guldagerringen er en 
samlende aktivitetsplads, 
hvor der bålhytte, uden-
dørs fitness og multibane. 
Projektet har kørt over flere 
år, og formålet har været 
at få skabt mere motion og 
sundhed for byens borgere, 
men vi syntes, der mangle-
de noget til de mindste, og 
det får vi nu mulighed for,” 
fortæller han.            -fina

Guldager Borger-
forening har fået 
50.000 kroner af 
Nordea-fonden til 
en legeplads for  
de mindste børn

Her anretter Allan Enevoldsen en stribe af de bestilte menuer.

Her kommer ved 
Guldagerringen kommer 
snart en legeplads før børn. 
Foto: Privat.


