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Jysk Fynske Medier P/S

ONSDAG/TORSDAG DEN 12./13. JANUAR 2022

99. ÅRGANG

Du kan være med til at
gøre Tinglev attraktiv...

- TIL GAVN FOR
TINGLEV

Tinglev HHI opfordrer alle til at handle lokalt og bruge lokale håndværkere - kun
derved sikrer vi, at Tinglev også er en attraktiv by i fremtiden - med et aktivt og
godt erhvervsliv.
AUTOMESTER F. CHRISTENSEN

MURERNE KROGH & KLINGENBERG

BECKS AUTOSERVICE

NATURMÆLK

BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

PEAB

Tusind tak

BRDR. BONNICHSEN

PETERSENS VVS

CONTIGA TINGLEV

RADIO SØRENSEN

til borgerne i Tinglev og omegn for den store opbakning til vore
julearrangementer - Julestart / Jul i Tinglev

DER NORDSCHLESWIGER

REVISOR H.C. CHRISTENSEN

DIN MOBILE HØRELSE

STATOIL TINGLEV

til Tinglev Brandværnsorkester, Det Tyske Skoleorkester
og Tinglev Sangkor for musik og sang

EDC TINGLEV / AABENRAA

SUPER BRUGSEN

ELGÅRDEN TINGLEV

SYDBANK

til vores gode julemand og -kone

ENTREPRENØR KIM P. HANSEN

TINGLEV APOTEK

for donationer til julebelysningen 2021.

FAKTA

TINGLEV BEGRAVELSESFORRETNING

til de mange frivillige, der hjalp til med opsætning og nedtagning
af julebelysningen. Tak for lån af biler.
Særlig tak til Linda og Flemming Christensen for Jeres store arbejde.

HANS HOLM MASKINFORRETNING

TINGLEV KLOAK- OG HAVESERVICE

IPRINTING / TINGLEV BOGTRYKKERI

TINGLEV MØBELFORRETNING

KEBABHUSET

TINGLEV TØMRERFORRETNING

KOHBERGTANDKLINIK

TINGLEV VINDUESPOLERING

LHN TINGLEV

UGE LYSTFISKERI OG CAMPING

MATEK STEEL

VESTJYSK BANK

til Tinglev HHI-medlemmer for hjælp, støtte og velvilje
til vore arrangementer i 2021.
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Julebyen siger tak
Projektgruppen bag julebyen i Tinglev takker for den store
opbakning, vi oplevede i forbindelse med afvikling af julebyen
på Centerpladsen i Tinglev.
Tak til sponsorer af penge / gaver / tid / materialer – uden Jer
havde vi ikke kunnet gennemføre julebyen, som igen i år blev
en succes.
Sponsorer: Todsbøl Sandblæsning, Tinglev skole, Vestjysk Bank,
Kirkens Korshær, Hjernecenter syd, Fakta, Brandstation, Becks Autoservice,
Tinglev Tømmerforretning, Tinglev pizza og kebabhus, Sydbank,
SuperBrugsen, Automester, Kohberg Tandklinik, Tinglev fodpleje og
hudterapi, Randis Homeservice, Terkelsbøl Fiskesø, Uge Fiskesø, Hans Holm,
NT gruppen, EDC Rødekro, Elgården Tinglev, Contiga, LHN, Tinglev
Møbelforretning, Kohberg Brød, Kreativ Shopping, Klinik for Fysioterapi,
Banegårdskiosken, Brdr. Bonnichsen El, Apoteket, Lund Joinery, Naturmælk.
Hilsen juleby-udvalget

Helle Thagaard, Christa Abild, Henriette Skræddergaard,
Brian Beck og Conny Christensen.

Tinglev HHIs julekonkurrence 2021
Vindere blev:
Christel Hansen, Tinglev - Gavekurv - 500 kr.
Sonja Jørgensen, Tinglev - Gavekurv - 300 kr.
Anneline Jessen, Tinglev - Gavekurv - 200 kr.

LÆGEVAGT
KL. 16.00-08.00:
KUN ET TLF. NR.
I HELE
SØNDERJYLLAND

70 11 07 07

Den Nye Stil
Ina Juhl

Bioenergiser D-Tox behandler
Aut. Herbalife forhandler
Colour Mirrors terapeut
Kostvejleder

tlf. 30 91 41 83
Porsevænget 4
6360 Tinglev
www.din-nye-livsstil.dk

ENGVEJS

SALON
Bylderup-Bov

ÅBNINGSTIDER:
Fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 8.00-12.00
De øvrige dage er
salonen lukket.
GERD CLAUSEN

Tlf. 40 32 01 02

TAKSIGELSER
Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Monika’s
bisættelse.
En særlig tak til Bofællesskab Ulriksalle og Ole
Cramer.
Med venlig hilsen
Edith Muus og familie

___________________________________________________________

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved
Johann Andresen’s
begravelse fra Uge Kirke.
Tak for de kærlige hilsener, smukke blomster og
pengegaver.
På vegne af
familien Andresen/Nissen
Käthe Nissen

___________________________________________________________

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Margarethe Marcussen’s
begravelse.
En tak til Birkelund Plejehjem for god og omsorgsfuld pleje.
Anne Marie, Ingelise og
Peter Chr.

†
Vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Andreas Johan Møller
er stille sovet ind i en alder af 93 år,
Enggården den 21. december 2021.

Vi vaccinerer med vaccinen fra Pfizer
mandag til fredag klokken 9.00 – 16.00

På familiens vegne
Bent, Inge og Birgit

Vaccination med vaccinen fra Moderna
torsdage 9.00 -16.00

Bisættelsen har fundet sted
Vor kære mor, svigermor, bedste og olde

Helene Nielsen

___________________________________________________________

KLOAKSERVICE
Weekendvagt 74 64 62 47
TELEFON 74 64 62 47 · Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev

På familiens vegne
Connie og Finn
Bisættelsen finder sted fra Aabenraa Kirkegårdskapel
torsdag den 13. januar kl. 11.00.
Højtideligheden slutter ved kapellet.

HVIDEVARER
n
stort udvalg i butikke

vi bortskaffer de gamle maskiner

EL-VAGT 74 64
64 40

Tinglev Apotek

Padborg Apotek

Jernbanegade 1 · 6360 Tinglev
Tlf. 74 64 40 25

Bovvej 9 · 6330 Padborg
Tlf. 74 67 39 38

Vestergaards Fodpleje
V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard

©
v. Lone Clemmesen Schmidt
Skovfennen 25 · 6360 Tinglev · www.tingleklip.dk

Telefon 7464 2901
ÅBNINGSTIDER
Mandag. . . . . . 9.00 - 17.30
Tirsdag . . . . . . 9.00 - 17.30
Onsdag . . . . . . . . . . . lukket
Torsdag . . . . . . 9.00 - 17.30
Fredag. . . . . . . 9.00 - 17.30
ELLER EFTER AFTALE

Lenes Fodpleje
& Zoneterapi
Lene Jørgensen · joergensen.lene@live.dk

Reparation og salg af

Man kommer bare ind på apoteket
– der skal ikke bestilles tid.

er stille sovet ind.

___________________________________________________________

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Benne’s
bisættelse i Tinglev Kirke
fredag d. 7. januar 2022.
Tak for blomster og bårebuketter.
På familiens vegne
Annemetha Petersen

Covid 19 vaccination på
Tinglev og Padborg apotek

Kirkevej 2 · 6360 Tinglev · Tlf. 29 87 14 64
(lige overfor Tinglev Kirke)

Tlf. 26 14 50 93
Slogsgaden 26 • Bylderup-Bov

Tinglev Fodpleje
og Hudterapi
v/Annette Grindsted

Lægeeksamineret fodplejer · Hudterapeut
• Voksbehandlinger
• Farvning af vipper/bryn

• Fodpleje
• Ansigts
behandling

Tlf. 30 70 53 70
Hovedgaden 60 · Tinglev · www.tinglevhudpleje.dk

godt samarbejde
– giver godt byggeri!
• Energirenovering

Winnie’s fodpleje
Lægeexam. fodplejer

• Om-,

til- og nybygning

• Tagrenovering

Winnie Lund Sørensen

• Algebehandling

Tlf. 26 23 66 19

• Staldbyggeri

Behandling i eget hjem
- KØB OGSÅ GAVEKORT

• Andelsbolig
• Snedkerværksted

EL-VAGT
Vindmøllevej 1 · 6392 Bolderslev
Tlf 74 64 64 40 · www.bbb-el.dk

74 64 40 56

Hedelykkevej 2 | 6240 Løgumkloster | Tlf. 7474 3818

Hvidevare-service
Rep. og salg af
hårdehvidevarer...

TINGLEV
TVÆrVEJEN 5 · 6360 TINGLEV · TLf. 74 64 40 38
MAIL@IPrINTING.Dk

Ingen startgebyr

INDLEVErINGSfrISTEr:
Større ann.: Onsdag kl. 16.00 · Mindre ann.: Torsdag kl. 12.00
HVIS UGEBLADET UDEBLIVEr SÅ rING PÅ TLf. 74 64 40 38
Ugebladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og
tekst. Affotografering af bladets tekst, billeder og annoncer til brug ved mangfoldiggørelse er forbudt uden vor tilladelse.
Læserbreve og stof med annoncemæssig karakter medtages ikke.
Ugebladet omdeles onsdag/torsdag og udkommer 25 gange i løbet af 2022 i ca. 9.000
eksemplarer hver gang.
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Tinglev kloak- og Haveservice
Aut. kloakmester
• Anlægsarbejde
• Græs- & hækklipning
• Pleje & vedligeholdelse
• Beskæring & træfældning
• Kloakspuling
• TV-inspektion

• Kloakering nyt og gammelt
• Separering
• Rottespærre og højvandslukker
• Og meget andet

Timianvænget 27 · Tinglev
www.tinglevkloak.dk · mail: tckloak@live.dk
Nørremarken 2 · 6360 Tinglev
Telefon 74 64 40 56

Tlf. 21 26 43 81

OPRYDNINGSSALG!
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Alle vand- og fodertårn

- 25 %

- 30 %
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40 %
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ass. større

Regntøj til børn
ass. størrelser
nu:

½ pris
Tilbuddene er gældende i uge 2 og 3 2022. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.
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Kom og se

det store udvalg i køkken,
bad og garderobe

Vi har meget
konkurrencedygtige priser
www.bbkogb.dk

Større nettotilflytning
til Aabenraa Kommune
Aabenraa
Kommunes
borgmester, Jan Riber Jakobsen, glæder sig over, at
tilflytning i 2021 har sikret
en positiv fremgang i befolkningstilvæksten, og at
der er godt gang i salget af
både boliger og byggegrunde.
I 2020 blev der solgt 725 boliger i Aabenraa Kommune,
mens der i 2021 blev solgt
980 boliger. Det gør Aabenraa Kommune, ifølge boligsiden.dk, til den kommune i
landet, hvor der har været
den største procentvise stigning i salget af boliger –
nemlig 35,2 procent.
Der er godt gang i boligsalget og opførelsen af nye

huse i Aabenraa Kommune.
For i 2021 blev der solgt 47
byggegrunde mod 19 solgte
i 2020 og 11 i 2019. Samtidig
viser udviklingen i befolkningstilvæksten en stigning
på over 100 personer i Aabenraa Kommune.
Og tallene vækker begejstring hos Aabenraa Kommunes borgmester.
»De positive tal viser, at Aabenraa Kommune er blevet
mere attraktiv at bosætte
sig i, og de gode tendenser
skal fortsætte. Derfor er det
et område, der fortsat vil
have både min og det øvrige byråds bevågenhed, så
vi kan tiltrække endnu flere
borgere og andre kan få øj-

nene op for, hvilken fantastisk kommune vi er at bo
og leve i,« siger Aabenraa
Kommunes borgmester, Jan
Riber Jakobsen og fortsætter:
»Jeg glæder mig også over,
at vi i Aabenraa Kommune
kigger ind i yderligere boligudvikling i fremtiden.
Både i Aabenraa by med
området Nord for Kilen,
hvor der er planer om flere
hundrede centralt beliggende boliger tæt på strand
og hav, og flere steder i
landdistrikterne, hvor der
bliver udstykket byggegrunde og arbejdet med et
attraktivt bosætningsmiljø.«

Butikken er åben
Mandag og torsdag kl. 15.00-17.30

Hejsa Olli
Som vi kender dig bedst, Gang i den, fuld af pjat og
godt humør!
Stort tillykke med din 50
års fødselsdag den 15. januar 2022.
Vi ønsker dig en skøn dag,
og opfør dig nu ordentligt!
Mange hilsner
Æ Renser – Lendemark
og Kværnholt

Dette smukke unge par,
har guldbryllup lørdag den
15. januar 2022.
STORT TILLYKKE
Ønskes af
Børn, svigerbørn,
børnebørn og påhæng
Der er ingen morgensang.

___________________________________________________________

Du kan betale med

___________________________________________________________

Vi leverer borgermad
dagligt mellem 10.30-12.30
– varm eller kold
Spiser I om middagen bliver
maden leveret varm, men
foretrækker I at spise om aftenen
bliver portionen leveret kold,
lige til at varme i mikroovnen.
Borgermaden er en overraskelse
hver dag – vi bestemmer menuen.
I kan bestille til det antal ugedage
I ønsker, vi kører alle årets dage.

Vi kører dagligt i
Holbøl
Kruså
Kollund
Padborg
Bov
Vilsbæk
Kliplev
Tinglev
Bolderslev
Hjordkær
Rødekro
Hovslund
Aabenraa
Sdr. Hostrup

Stubbæk
Varnæs
Bovrup
Sønderborg
Dybbøl
Broager
Gråsten
Egernsund
Felsted
Augustenborg
Guderup
Nordborg
Fynshav
Hørup

- samt mange andre steder

Ændringer accepteres
fra dag til dag.

10890

___________________________________________________________

God kaffe til kunder og personale?
Ring og hør mere om vore kaffeautomater...

Lav en god kop kaffe for 29 øre
Der er noget for enhver smag...
• Kaffe
• Kaffe m. mælk
• Expresso
• Cappucino

• Café au lait
• Moccacino
• Varm kakao
• Thevand

Hos Leif får du lokal,
hurtig og effektiv service...

Pris kr. 65,- pr. portion

Hejsa Ole
Skål og kæmpe stort tillykke med de 50 år den 15.
januar 2022.
Vi håber du får en rigtig
dejlig dag.
Tak for mange hyggelige,
sjove og ikke mindst festlige timer sammen med dig.
Fødselsdags knus fra
Sine og Hans-Jürgen
Emma og Carsten
Rebecca og Tommy
Malene og Jakob
Eva og Jürgen

KAFFE
LØSNIN G
TIL SMÅ ER
MELLEM OG
STO
FIRMAE RE
R

Regning en gang pr. måned til betaling pr. 8 dage.

Ring til os og få en snak om dine

muligheder på tlf. 74 60 81 83

Ole Søndergaard
kRomand
4

Leif Gaster · Skolegade 32 · 6780 Skærbæk · tlf. 21 48 68 80 · leif@kaffeleif.dk

Aabenraa Kommune får 7,4
mio. til nyt udviklingsprojekt
Socialstyrelsens
ansøgningspulje har givet tilsagn
om støtte til 25 projekter,
for i alt 191 millioner kroner. Heraf tilfalder de 7,4
millioner kroner Aabenraa
Kommunes udviklingsprojekt til faste teams i ældreplejen. Formålet med
projektet er at afprøve organisering med faste, selvstyrende teams i ældreplejen, hvor borgerens behov
er udgangspunktet for teamets faglige sammensætning.
»Med projektet kommer
Aabenraa Kommune til at
være med til at afprøve og
udvikle fremtiden på ældreområdet. Det glæder mig, at
vi har fået tilsagn til pengene, og jeg er sikker på, at
projektet på den lange bane
bliver til gavn for både borgere og ansatte i Aabenraa
Kommune,« siger Karsten

Meyer Olesen, der er tidl.
formand for Aabenraa
Kommunes Social- og
Sundhedsudvalg.
Konkret skal der i udviklingsprojektet afprøves to
typer af tværfaglige teams i
hjemmeplejen, der eksperimenterer med nye arbejdsmåder, aktiviteter og inddragelse af borgeren. Begge
teams tager udgangspunkt i
en gruppe borgere i et afgrænset område. Borgerne
skal tilknyttes ét team, som
står for al hjælp til den pågældende borger.
»Vores ambition med projektet er blandt andet at udfordre den systemtilgang,
som ældreplejen er struktureret efter, og forsøge at
sætte en ny standard i samspil med borgerne. Vi er
glade for tilsagnet, da det
betyder, at vi for alvor kan

komme i gang med projektet,« siger Karen Storgaard
Larsen, social- og sundhedsdirektør Aabenraa Kommune.
»Vi kommer til løbende at
indsamle viden og erfaringer gennem projektet, som
vi vil bruge hen ad vejen.
Med faste teams skaber vi
forhåbentlig en endnu bedre hverdag for de borgere,
der benytter ældreplejen,
lige som vi også styrker fagligheden hos vores medarbejdere. Vi glæder os til at
være forgangskommune på
et projekt, der forhåbentligt
kan vokse sig større med
tiden,« siger Anni Oksen,
der er seniorchef i Aabenraa Kommune.
Aabenraa Kommunes udviklingsprojekt løber i 2022
og 2023.

Nytårsgudstjeneste i Tinglev Kirke
I Tinglev Kirke har de flyttet nytårsgudstjenesten til nytårsaftensdag, håbet er, at det kan
blive en god tradition for mange at mødes til gudstjeneste på den sidste dag i året for derefter
at ønske godt nytår med nogen over et lille glas champagne og en bid kransekage. Nytårsgudstjenesten var den gudstjeneste hen over jul og nytår, der var bedst besøgt i Tinglev Kirke.

GODE TILBUD FRA DIN LOKALE BAGER
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Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen
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Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

Bestem selv hvornår på dagen, du vil
arbejde, inden for vores deadline.

Du arbejder i dit nærområde.

Vi søger omdelere i alle aldre – du
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit
fodaftryk i lokalområdet med et
ﬂeksibelt fritidsjob, studiejob eller
deltidsjob som omdeler.
Du kan vælge én eller ﬂere ruter.
Ruterne er i nærheden af, hvor
du bor, og du kan låne en trailer af
os, som du kan gå eller cykle med.

Centerpladsen 5, 6360 Tinglev
Tlf. 74 64 40 09

De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Åbningstider:
Mandag-fredag
Lørdag-søndag

kl. 6.00-18.00
kl. 6.00-17.00

* Kampagnen gælder indtil 28.02.22. Rabatten på 500 kr gælder
ved køb af en læse-/afstandsbrille eller en progressiv brille fra
1.490,–.Fra et minimumskøb på 3990,– får du en rabat på 1000
kr. Kan ikke kombineres med andre tilbud/kuponer eller med
pakke- eller kompletbrilletilbud. Kun en kupon pr. person og
ordre muligt. Ingen kontaktudbetaling muligt. Alle priser i DKK.
Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

*

Aabenraa, Søndergade 6,

74 62 34 70
Sønderborg, Perlegade 63,
74 42 23 00
Padborg, Torvegade 4,
BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

74 67 30 70
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Vi søger virksomheder
- der ønsker en miljørigtig profil...
å
f
u
d
n
a
k
g
Hos iprintin

100%

e
l
a
r
t
u
e
n
ø
j
l
mi
r
e
g
a
s
k
y
tr

Lad os passe på miljøet - sammen

Grafisk CSR-kodeks

Vi gør det nemt at være miljøbevidst, når du køber
tryksager og reklameartikler.
Vi har – i samarbejde med Grakom og GCO (Grøn
Cirkulær Omstilling) – udarbejdet en grøn forretningsplan, hvor vi løbende arbejder på at blive endnu mere
miljøvenlige, »grønne« og bæredygtige.

Iprinting er en del af det grafiske CSR-kodeks, hvor vi
overholder retningslinjer omkring social ansvarlighed i
forbindelse med fremstilling/produktion af grafiske
produkter.

100% miljø-neutrale tryksager
Hvis du vil gå skridtet videre og sikre, at dine tryksager
og reklameartikler er 100% klimaneutrale, har du også
muligheden hos Iprinting.
Vi er ClimateCalc certificerede og kan klimaberegne
din tryksag samt aktivt kompensere miljøet, så
belastningen bliver 0%.

mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38
Iprinting er en del af Tinglev Bogtrykkeri
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Iprinting er et aktivt, miljøbevidst valg
til fordel for klimaet…

ClimateCalc

…bare bedre bilværksted
• Montering af brintceller – for et bedre miljø!
• Service lige efter ”bogen”
HUSK
• Skades- og rustarbejde
du kan booke
tid når du
• Salg af miljøvenligt LPG-gas
har tid…

Becks Autoservice

Håndværkersvinget 7, Tinglev
tlf. 7464 2689 / 2230 9686
www.becks-autoservice.dk

Alt indenfor tømrerog snedkerarbejde.

Mange bliver vaccineret
på apoteket i Tinglev
Kort før jul begyndte apotekerne i Tinglev og Padborg at tilbyde vaccination til borgerne. Det tilbud har mange allerede
taget imod og apoteker Anna Marie Bucka fortæller, at rigtig
mange er glade for at blive vaccineret lokalt og uden tidsbestilling. Her er det vaccinatøren Ida, der gør klar til at vaccinere farmakonom Chanette.

BLIKKENSLAGER
ARBEJDE
Hærvejen 9 · Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Telefon 21 72 08 35

Ervin Petersen, Gravløkke 93, 6372 Bylderup-Bov
Ring på tlf. 2071 5350 og hør nærmere

Uge

Tagrender - så er det blikkenslageren...

Vognmandsforretning
Er det tid til

Udfører alt indenfor:

VAND - VARME - SANITET
BLIKKENSLAGERARBEjDE

Petersen’s VVS
v/ Jørgen Petersen
Garverland 10A · 6372 Bylderup Bov
Mobil 21 70 15 07 · Telefax 74 76 15 07
E-mail: mail@petersensvvs.dk

Ring og hør

ny varmekil

nærmere om

de?

tilskud

Service - reparation - nyt indenfor
• Staldinventar
• Pillefyr/varmepumer
• Landbrugsmaskiner • Vand
• Hydraulik
• Havemaskiner
DO RINGE TÆ MÆ - Æ KOMME TÆ DÆ

Salg af:
• Grus - sand - skærver - flis m.m.
Udlejning af:
• Containere 8-40 m3
• Minigraver
• Minilæsser
• Motorbør m.m.
Affaldsløsninger:
• Til private og erhverv, åbne/lukkede containere
Transport og formidling af:
• Halm, hø, wrap
Åbenråvej 104 · Uge · 6360 Tinglev
tlf. 28 15 13 42 · følg os på facebook
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Alt i tømrer- og snedkerarbejde
Om-, til og nybygning af stort og småt

Ring på 22 77 48 69
og få et uforbindende tilbud

v/ Simon Schultz

JERN & METAL KØBES
Brian Brix Christensen
Tlf. 22 56 28 81

RENS SKROT
HALV PRIS
på beklædning og fodtøj i butikken,
den første lørdag i hver måned

Vi afhenter møbler
(også fra dødsbo)
der kan sælges i vores butik
Ring om aftale, tlf. 50 52 20 11

Regionen tilbyder
PCR- og hurtigtest
til alle fra 2 år og op
Region Syddanmarks
teststeder tilbyder nu
PCR- og hurtigtest for
alle fra to år og op.
Fra i mandags kunne alle
syddanskere fra to år og op
kunne blive PCR- og hurtigtestet ved alle regionens
faste og mobile teststeder.
Regionen indførte i sidste
uge hurtigtest af børn ned
til to år, og i denne uge
åbner regionen for PCRtest af alle fra to år og op.
Hurtigtest og PCR-test af
mindre børn har indtil nu
været lidt af en labyrint at
finde rundt i for forældre,
der skulle have testet deres
yngre børn.
Men nu ensretter Region
Syddanmark testmulighederne, så alle børn fra to år
og op kan blive testet –
både PCR- og hurtigtest –
ved alle regionens faste og
mobile teststeder. Børn
under to år skal stadig testes via henvisning fra egen
læge.
Koncerndirektør i Region
Syddanmark Kurt Espersen
siger:

»Vi ser, at coronasmitten
breder sig blandt de yngste
børn, og derfor har vi set på
mulighederne for at gøre
det så enkelt og nemt som
muligt at få testet sit barn i
Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsen
anbefaler
ikke systematisk test af
børn under 12 år, men det
anbefales at PCR-teste
børn, som har været nærkontakt eller har lette
symptomer, og så kan man
vælge at hurtigteste før et
besøg hos bedsteforældrene. Vi ved, det kan være
en udfordring at teste et
barn, som kun er to år gammelt. Det er selvfølgelig
okay, at forældrene hjælper
med at holde om barnet,
men det er vigtigt at understrege, at vores podere kan
afvise at teste børn, der ikke
ønsker at lade sig teste.«
PCR- eller hurtigtest
Borgerne kan finde alle regionens teststeder på testkortet
via
regionens
hjemmeside.
De store teststeder har indrettet særlige børnetestrum,
og personalet er uddannet
til at pode børn.

Tøj & Ting
Centerpladsen 23 · 6360 Tinglev
Åbent hverdage kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-13.00

• Udskiftning af termoruder
• Forsikringsskader/afdækning
• Døre/vinduer træ-alu-plast
• Nyt tag tegl-eternit-pap
• Ombygning/tilbygning
• Totalløsninger

Sæson

2022

Markarbejde Snitning

Fendt 933 med
Samson PG25
med GPS
Fendt 939 med PG27
med GPS
12M Vredo
græsnedfælder
BoMeck 24M/SyreN
Møgspredning
Samson
NYHED: Nedfælder
til placering af
gylle til majs

Pløjning
Såbedsharvning
Dybdeharvning
Såning af korn
+ frø 6M
Majssåning med
Horsch 12 rækker
Majsrensning med
såning af græsfrø +
gødning
NYHED: New Holland
BB1290 presser
med rotorcutter

Skårlægning JF 12M
med bånd og GPS
Rivning med GPS
Græssnitning med
Claas Jaguar 960
Majssnitning med
Claas Jaguar 940/
Claas Jaguar 960
Frakørsel med 40 m3
og 55 m3 vogne
Opstakning med
gummiged
Opstakning med
Claas Xerion og
silofordeler

BJOLDERUPGÅRD MASKINSTATION P/S
Erik Kristensen · Bjolderupvej 82 · 6392 Bolderslev · Tlf. 21 64 59 56
Se mere på www.bjolderupgaard.dk
eller følg os på facebook - søg på »Bjolderupgård«
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tasy), morfin, metadon, benzodiazepiner, der ikke er på
recept.
Nogle af stofferne virker
beroligende og sløvende, og
det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, når man begiver sig ud i trafikken. Andre
stoffer virker opkvikkende,
og nogle giver vrangforestillinger og hallucinationer.
Risikoen for at blive involveret i en ulykke øges selvsagt, hvis man kører, når
man er påvirket af stoffer,
og blander man stoffer med
alkohol, stiger risikoen for
at blive involveret i en trafikulykke endnu mere.

Boligjob-ordningen er
mindre attraktiv i 2022
Ændringer i 2022 betyder,
at fradrag for arbejde i
hjemmet er skåret meget
hårdt tilbage, mens håndværkerfradraget er halveret
og helt afskaffes fra 1. april.
Boligjobordningen kaldes
ofte for håndværkerfradraget, men det er faktisk kun
den ene side af ordningen.
Den anden side handler om
hjælp i hjemmet, fx til børnepasning, vinduespudsning, havearbejde og andet.
Der var i 2021 et maxfradrag på 25.000 for de ydelser; det er nu reduceret til
6.400 kroner.
Ligeledes var fradraget for
håndværksydelser i 2021
maximalt på 25.000 kroner;
det er i 2022 halveret til
12.900 kroner.
Ordningen med at få fradrag ved ydelser udført i
hjemmet har været særdeles
populær. Ikke mindst i 2021,

hvor ordningen blev ekstraordinært forhøjet for bl.a. at
holde gang i samfundet
under covid-19-pandemien.
Omvendt har håndværkerfradraget fået sin del af
skylden for, at det visse steder har været svært at få fat
i en håndværker, og arbejdsløsheden i bygge- og
anlægsbranchen har da også
været historisk lav.
Men der er altså stadig
noget at gå efter – også selv
om festen nu kører for
under halv kraft og håndværkerdelen har udløbsdato den 1. april.
Som altid er det kun arbejdsløn og ikke materialer,
der ydes støtte til, og der er
krav og regler til typen af
arbejde, der skal være opfyldt, for at udløse fradraget. Se mere på skat’s
hjemmeside.

Ring uforbindende
Erik Schneider

Tlf. 20 31 75 09

Speciale: Pasningsaftaler · Faste kørespor i græsmarker
Gyllekørsel

Alkohol og bilkørsel er en
farlig cocktail. Men det er
også farligt – og ulovligt – at
køre bil, hvis man er påvirket af andre euforiserende
stoffer.
Stoffer påvirker nemlig
evnen til at køre bil, og dermed øges risikoen for at
blive involveret i en trafikulykke.
Blandt de ulovlige stoffer
nævner Rådet for Sikker
Trafik: Amfetamin (speed),
kokain, cannabis (hash, marihuana, pot), LSD, ecstasy,
heroin, svampe, der indeholder psilocin og psilocybin,
khat,
poppers
(amylnitrit), GHB (fan-

Både erhverv og privat

Bjolderupgård
- din alsidige maskinstation

Salg af majsensilage · Formidling af majs til biogas
Jord søges til dyrkning af biomajs

Euforiserende
stoffer og bilkørsel

Læs mere på www.bolderslevbyg.dk

● Omlægning af have
● Beskæring
● Græsklipning
● Træfældning
● Fliselægning
● Vedligeholdelse
● Alt i sten,
vand og
granit

Ring og få et
godt tilbud!

ANLÆGSGARTNER FRANK HANSEN
Kalveknækket 9 . 6340 Kruså
Tlf. 74 76 15 20

I 2022 kan man stadig få fradrag for hjælp i hjemmet til
eksempelvis rengøring, men beløbet der kan fradrages er
blevet markant mindre end i 2021. Foto: Ingimage.com

Din havemand

• Grønne belægninger sprøjtes på
f.eks. tag, terrasse eller mur
• Vask af terrasse
• Diverse havearbejde
• Græsklipning
• Hækklipning
• Omlægning af græsplæner
• Træfældning
• Flishugning
• Sprøjtning af ukrudt

Fulddækkende forsikring haves

Ring for tilbud - 29 88 56 70
Verner Ratzer, Tinglev

Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter
KUN TORSDAG

KUN FREDAG

5 kg frossen
svinemørbrad

Entre coté
ca. 150 g
Pr. stk.

KUN

00

20

00

175

Benløsefugle
el. gullasch
ca. 500 g

Skinkeschnitzler
el. skinke gyros
ca. 800 g

Frit valg

50,Mørbradgryde
ca. 800 g

Stjernekaster
Pr. stk.

00

30

4 gordon bleu
m/ﬂødekartoﬂer

Tunmousse
Pr. stk.

00

35

Centerpladsen · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 42
ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 8.00-19.00 lørdag - søndag kl. 8.00-18.00
Tilbuddene gælder fra den 12.-16. januar 2022

Tinglev
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AMO K T O RS D
3 for 2

Why Not

x-tra mælk

6 flasker

Let- eller mini
eller skummetmælk.

Rødvin, Italien.
1 stk.
kr. 129,-

6 ﬂasker kun

ER
V
H
R
E
GÆLD DAG
TORS
1 kasse Carlsberg eller
Tuborg/Tuborg Classic
30 flasker á 33 cl.

Ekskl. pant

8900

28900
Bag-in-box vine
Frit valg
SPAR

20%

Centerpladsen · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 42
ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 8.00-19.00 lørdag - søndag kl. 8.00-18.00
Tilbuddene gælder torsdag den 13. og fredag den 14. januar 2022
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Tinglev

G
DA

F R E D A G
ALT
dybfrost

Grå

Peter
Larsen

Spar

kaffe

20%

400 g

FRATR
Æ
VED K KKES
ASSEN

00

25

Spangsberg Snirkler
Frit valg pr. stk.
Spar 12,95

Matilde kakaomælk
1 liter.

Spar 10,95

PRIS
2
/
1
R
E
UND

00

10

00

UNDE

5

R 1/2
PRIS

Centerpladsen · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 42
ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 8.00-19.00 lørdag - søndag kl. 8.00-18.00
Tilbuddene gælder torsdag den 13. og fredag den 14. januar 2022

Tinglev
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Rengøring

ERHVERV
& PRIVAT

med fradrag
Husk at du kan benytte
dig af håndværker
fradraget

31102329 uforpligtende
tilbud
•
•
•
•
•

Privat og Erhvervsrengøring
Håndværker rengøring
Kontor/butiks rengøring
Enkeltstående opgaver
Trappevask,
Skurvogne m.m.

Mangler du hjælp til noget ud
over det du kan se på listen?
Så giv mig et kald på 3110 2329
(træffes bedst mellem 08.00 - 16.00).
Klattrup Rengøring ApS - Klattrupvej 49 - 6200 Aabenraa - 3110 2329 - info@klattruprengoering.dk

LANDSYD I/S
LANDINSPEKTØRER
Nørreport 1, 1. sal
6200 Aabenraa
tlf. 74 63 04 10

Østergade 58
6270 Tønder
tlf. 73 83 20 44

Træfældning - Stubfræsning

4QFDJBMPQHBWFSTUSSF PHNJOESF VEGSFT
QSPGFTTJPOFMU7BOTLFMJHUSGMEOJOH PH
UPQLBQOJOH CFTLSJOH ILLFLMJQOJOHPH
GMJTIVHOJOH PH TUVCGSTOJOH VEFO BU
EFMHHF%FSFTIBWF
6EUZOEOJOH BGTLPWPHMIFHO

Indhent uforbindende tilbud.
'VME ELLFOEFGPSTJLSJOH

4LPWFOUSFQSFOS5IFPEPS+SHFOTFOTFGUG
.PCJM       
XXXCVTLNBOEFOEL

SERVICESØNDERJYLLAND
v. Kedde H. Erichsen
Haveservice • Oprydningsservice • Mandskabsudlejning

Vi tilbyder haveservice, hjælp til oprydning og
stiller med mandskab, når du har brug for det.
Du er altid velkommen til at ringe eller maile og få
en snak om arbejdsopgaverne.

Tlf.: 61 31 35 28 eller 40 25 00 90
keddeerichsen@hotmail.com

Mangler du en MURER?
ALT I MURERARBEJDE TIL PRIVAT OG ERHVERV
TOTALENTREPRISE
NYBYG OG TILBYG
RENOVERING
FLISE ARBEJDE
FORSIKRINGSSKADER

Uforpligtende tilbud
Kreativ sparring
Faglig stolthed
Kvalitet og præcision
Levering til aftalt tid

Stoltelundvej 9 - 6360 Tinglev
mail@NTTS.dk - www.ntts.dk
Tlf. 7467 6842
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Sundt årsresultat hos Naturmælk
Til trods for en corona-relateret omsætningsnedgang
på 19 mio. i forhold til året
før, landede mejerierne Naturmælk og Øllingegaard et
fornuftigt positivt resultat
på 5,5 mio. kr. – det næsthøjeste i de seneste fem regnskabsår.
Der blev endda plads til højere afregning til landmændene for deres store arbejde
for en stadigt mere bæredygtig mælkeproduktion,
hvor bl.a. klimaindsatsen
blev yderligere skærpet.
I sidste offentliggjorde de
økologiske mejerier Naturmælk og Øllingegaard deres
samlede årsregnskab, der
følger det traditionelle »mejeriår« fra 1. oktober til 30.
september. Omsætningen
på 370 mio. er 19 mio. mindre end i 2019/2020, men
med 5,5 mio. kr. på bundlin-

samtidig med at mejeriets
andelshavere fik en højere
pris for deres mælk end året
før. Der var også ressourcer
til at fortsætte vores skærpede fokus på bæredygtighed, herunder klimaindsatsen, med flere nye tiltag.
Samlet set må det efter omstændighederne siges at
være et tilfredsstillende resultat.«

jen var det alligevel med tilfredshed, at direktør Leif
Friis Jørgensen gik på juleferie.
»Kantine- og restaurationserhvervets udfordringer
pga. corona gjorde det desværre umuligt for os at

opnå den omsætningsfremgang i 2021, som vi havde
håbet på,« forklarer direktør Leif Friis Jørgensen.
»Men vi er stolte over, at
det alligevel lykkedes at
lande et af selskabets bedste overskud i nyere tid –

Ifølge Leif Friis Jørgensen
skal overskuddet bruges til
at konsolidere virksomheden og de mange bæredygtighedsinitiativer og til at
muliggøre en række spændende produktlanceringer i
2022, bl.a. som en konsekvens af omfattende ombygninger på både Naturmælk og Øllingegaard, der
forventes at kunne tages i
brug i løbet af 2022.

Vinteren byder også på naturoplevelser
En lavthængende og skarp
januarsol - måske i kombination med et smukt snedække. Så er der dømt
travetur i naturen.
Det er småt med fuglesang
og blomsterflor, men alligevel byder naturen på masser af spændende oplevelser
i vintermånederne. Man
kommer i dejlig nærkontakt
med naturen, når man traver en tur i skoven, men alt
det derude kan også opleves fra bilen, eller når man
kigger ud ad vinduet fra sin
arbejdsplads. Det er blot
om at have øje for det, der
sker i det fri lige nu.
Hvis du kører ad motorveje
eller de meget trafikerede
landeveje, vil du i denne tid
garanteret kunne spotte
mange musvåger. De sidder
enkeltvis i træer, buske på
pæle osv. langs med vejene.
Nogle er meget lyse, andre
næsten sorte, men de er alle
musvåger, som har den specielle egenskab, at deres
fjerdragt kan variere meget
i farve fra individ til individ.
Enkelte af de meget lyse
musvåger er fjeldvåger, som
er vintergæster nordfra.

Musvåger sidder langs vejene i vintertiden og venter på let
tilgængelig føde i form af trafikdræbte dyr. Foto: Kehlet
Musvågerne sidder naturligvis ikke til pynt der langs
vejen. Næh, de kæmper en
kamp for at klare sig gennem vinteren, og langs de
store veje ligger en del trafikdræbte dyr, som musvågerne - samt andre
ådselædere, blandt andet
krager - nyder godt af. En
trafikdræbt kat, ræv, mus…

Det er bare guf for musvågerne.
Vinteren er generelt en
hård tid for rådyr, rovfugle,
musvitter og alle de andre
skabninger, som ikke blot
kan handle ind i supermarkedet, når sulten melder sig
Et snedække kan nærmest
lægge låg på føden for
mange dyr. Sne, der er fros-

set sammen til en hård
skorpe, gør det meget besværligt for eksempelvis rådyrene at komme ned til
vinterrapsen og andre vintergrønne afgrøder på markerne, og den bogfinke, som
lukrerer på blandt andet
bog på skovbunden, kommer i alvorlige problemer,
når jorden er dækket af et
nærmest uigennemtrængeligt lag sne og is.
Når der er nyfalden sne
over Danmark, er det
oplagt at gå på sporjagt.
Hvis du ser spor efter en
mår omkring brændestakken, forstår du bedre, hvorfor hunden altid skal hen at
snuse her. Og med lidt
øvelse lærer du nemt at
kende de enkelte spor fra
hinanden. Ét af de spor,
man ofte vil støde på, er rævens. Ræven er meget aktiv
i sin søgen efter føde, og aftrykket i sneen minder om
det, en lille hund afsætter.
Men rævens fod er elegant
langstrakt og slet ikke så
bred som en hundefod.

Vinterdæk er ikke et lovkrav - men…
Allerede når den første
frost sætter ind og vejene
pludselig er glatte og lumske, så er der kø ved autoværksteder og dækcentre.
Heldigvis for det, og hvis du
ikke allerede har været der,
så er det på høje tid at
komme afsted.
Det er ikke et lovkrav, at
man kører på vinterdæk i
Danmark, men heldigvis er
der stadig rigtig mange bilister, som vælger at skifte
sommerskoene ud med ordentligt fodtøj, når vi går
ind i tiden med rusk, regn,
frost og sne.
Man kan måske fristes til at
lade være, særligt ovenpå en

række milde vintre, som vi
efterhånden har haft. Men
selv om det er småt med
frostgrader, så er vinterdæk
stadig en rigtig god investering. Allerede fra plus 7 grader giver vinterdæk en
markant forskel på vejgreb
og bremselængde. Lad dig
ikke vildlede af, at der er rigeligt mønster på dine sommerdæk; det er ikke det, der
giver bid i vejen. Det compound – gummiblanding –
som vinterdæk er lavet af, er
blødere end sommerdækkenes compound. Det betyder, at dækkene er
smidigere også ved lave
temperaturer.

Helårsdæk, som der stadig
er en del, der sværger til, er
et kompromis mellem to
meget forskellige dæktyper
og dermed ikke perfekte til
nogle af delene. Du er med
andre ord ikke optimalt kørende hele året.

Husk på, at du med sommer/vinterdæk kun bruger
dine dæk halvdelen af tiden.
Opbevarer du dem ordentligt, vil behovet for nye dæk
ikke blive anderledes end
ved brug af helårsdæk.
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Udgivelser
2022
Uge 2 onsdag/torsdag 12./13. januar

Indleveringsfrister

Uge 4 onsdag/torsdag 26./27. januar

Hele, halve og kvarte sider senest:

Uge 8 onsdag/torsdag 23./24. februar

ONSDAGE KL. 12.00

Uge 10 onsdag/torsdag 9./10. marts

Bekendtgørelser, taksigelser,
tillykke samt mindre annoncer senest:

Uge 12 onsdag/torsdag 23./24. marts

Uge 6 onsdag/torsdag 9./10. februar

Uge 14 onsdag/torsdag 6./7. april
Uge 17 onsdag/torsdag 27./28. april

TORSDAGE KL. 16.00

Uge 19 onsdag/torsdag 11./12. maj
Uge 21 tirsdag/onsdag 24./25. maj

Får du ikke Ugebladet
Det er FK Distribution, der omdeler Ugebladet Tinglev.
Avisen omdeles onsdag og torsdag.
Har du ikke modtaget Ugebladet torsdag kl. 20.00.
Så kan du sende en reklamation via denne hjemmeside:
www.fk.dk

Uge 23 onsdag/torsdag 8./9. juni
Uge 25 onsdag/torsdag 22./23. juni
Uge 27 onsdag/torsdag 6./7. juli
Uge 31 onsdag/torsdag 3./4. august
Uge 33 onsdag/torsdag 17./18. august
Uge 35 onsdag/torsdag 31. aug./1. sept.
Uge 37 onsdag/torsdag 14./15. september
Uge 39 onsdag/torsdag 28./29. september
Uge 41 onsdag/torsdag 12./13. oktober
Uge 43 onsdag/torsdag 26./27. oktober
Uge 45 onsdag/torsdag 9./10. november
Uge 47 onsdag/torsdag 23./24. november
Uge 49 onsdag/torsdag 7./8. december
Uge 50 onsdag/torsdag 14./15. december
Uge 51 onsdag/torsdag 21./22. december

SAMME OPLAG I ALLE UGER:

9.000 HUSSTANDE

ÅBNINGSTIDER: mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38 · mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
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Klaus L. Hansen har solgt Tag på langrendsski i Danmark
tømrervirksomheden
Vi drager nord- og sydpå i
hobetal for at stå på ski.
Men når Danmark er klædt
i hvidt, byder landet faktisk
på fornemme forhold for at
kunne dyrke langrend.
Vi har både fladt og bakket
landskab, store skovstrækninger og masser af offentligt tilgængelige områder.
Og når der ligger et pænt
lag af det hvide drys over
Danmark, er landet perfekt
til langrend.

Mandag i sidste uge havde
Klaus L. Hansen første arbejdsdag hos Drøhse.
Efter 15 år som selvstændig
valgte tømrermesteren kort
før jul at sælge virksomheden til kollegaen fra Løgumkloster.
Klaus Hansen blev udlært i
1989 hos Peter Keller i
Tinglev og startede egen
tømrerforretning i 2006.
»Jeg følte, at tiden var inde
til at prøve noget nyt. Det
har været 15 fantastiske år
med masser af gode opgaver og oplevelser, som jeg
ikke ville have været foruden«, fortæller Klaus Hansen.
Drøhse blev grundlagt i
1977 af Jan Drøhse på Nør-

regade i Løgumgårde. I
1979 rykkede firmaet i nye
lokaler på Hedelykkevej 2,
hvor firmaet også har til
huse i dag.
Drøhse har stille og roligt
udviklet sig gennem årene
og tæller i dag omkring 40
ansatte.
I 2007 overtog virksomhedens tidligere tømrerlærling
og bygningskonstruktør Tue
Enghave Jensen virksomheden og det er stadigvæk
Tue, der sidder for enden af
bordet.
Samarbejde i flere år
De to virksomheder har
haft et uformelt samarbejde
i 3-4 år. Drøhse har brugt
Klaus ved flere lejligheder
og derigennem er dialogen
omkring et køb opstået.

Havearbejde i januar
Januar og havearbejde. De
to ting harmonerer ikke
specielt godt, for vinteren
har lagt sin kolde hånd over
haven, som faktisk passer
sig selv i denne tid.
Men en hjælpende hånd
kan man dog altid give
haven – også i januar. Kombinationen af frost og stærk
sol kan eksempelvis betyde,
at nogle planter dør af tørke
som følge af for kraftig fordampning. Her kan man
hjælpe til ved at dække
planterne af. I stedet for at

smide juletræet på affaldspladsen, kan man save grenene af træet og bruge dem
som dække over blandt
andet roser og rododendron. Så er planterne beskyttet mod solen, ligesom
afdækningen hindrer alt for
stor fordampning. Og faktisk kan man i januar også
beskære æble- og pæretræer, og hvis der er faldet
sne, så kan man med fordel
ryste planter fri for sneen.

Bjerge og vinterkørsel
Masser af danske biler
tungt læssede med forventningsfulde skiløbere, skiudstyr og anden bagage
drager i de kommende 2-3
måneder på bjergkørsel
nordpå i Sverige og Norge
eller sydpå i Alperne.
Man skal være godt forberedt, når man kører op i
bjergene midt om vinteren.
Det betyder, at vinterudstyret skal være i orden, og
bilen skal være udstyret
med startkabler, skovl, tæpper, varmt tøj og snekæder.

Nogle steder er snekæder
påbudt ved skiltning, og
husk så på, at snekæderne
skal ligge øverst i bagagerummet, så de er til at
komme til i en fart.
De generelle regler for kørsel i bjergene - også om
sommeren - siger, at der oftest er forkørselsret for
opadkørende trafik. Er I på
vej nedad, er det altså jer,
der skal finde en vigeplads,
så de opadkørende kan
komme forbi.

Læs Ugebladet på internettet:
www.tinglev-bogtrykkeri.dk

»Vi har haft små snakke undervejs i løbet af årene og
nu kom tiden så, hvor det
hele kunne realiseres.
Klaus’ værdier passer godt
sammen med de værdier, vi
har hos Drøhse«, fortæller
Tue E. Jensen.
Hos Drøhse arbejder de
både med mindre projekter
for private husejere, men
også med større projekter
som f.eks. Cimbriaparken i
Aabenraa, landbrug eller
boligforeninger.
»Klaus får ansvaret for flere
af vore byggepladser og
skal fungere som en slags
medarbejdende formand,«
slutter Tue E. Jensen.

Sneen har vækket den indre
skiløber i mange danskere.
En del steder er der alpine
bakker med lifte, og endnu
flere steder trækkes der
langrendsspor på offentlige
arealer, og det giver mulighed for langrend på flere
hundrede kilometer langrendsspor over hele Danmark. I øvrigt er et spor ikke
en forudsætning for, at man
kan dyrke langrend. Man
kan sagtens lægge sin helt
egen rute ad stier, ud over
de store snedækkede vidder
eller ud og ind mellem træerne i de offentlige skove,
hvor man gerne må færdes
udenfor veje og stier. Når
sneen dækker islagte søer
og fjorde, er også disse steder oplagte mål for søndagsturen på langrendsski - hvis
ellers isen kan bære.
Langrendsski og -støvler er
normalt billigere udstyr end
alpinski og alpinstøvler. Det
kan godt lade sig gøre at

nYHed: Trailerudlejning
2000 kg. box/flyttetrailer 8 kubikmeter
2700 kg. autotrailer
400 kr. pr. dag/800 kr. pr. weekend
Salg
mmerPlade
nu ogSÅ nu iSTrering i
og omreg
TØnder
PadBorg og

Når sneen er faldet og ligger i et pænt lag, er de danske
skove et hit med langrendsski under fødderne. Foto: ingimage.com
blive ekviperet med langrendsski, stave og støvler fra
omkring to til tre tusind kroner, men udstyret findes i
alle prislag, og der findes
flere forskellige slags langrendsski. Typen af udstyr afhænger blandt andet af, om
du står klassisk eller anvender den skøjtestil, du kender
fra tv. Her gælder det om at
tage imod råd og vejledning
i forretningen, hvor man
godt ved, at familien Danmark, der for første gang
skal ud at opleve naturen på
langrendsski, ikke skal iklædes udstyr som det, det norske landshold benytter.
Langrend er en super sund
sportsgren. Pulsen kommer
op, hvilket er godt for dit
kredsløb, og man bruger
stort set hele kroppen i bestræbelserne på at komme
fremad. Du bruger virkelig

dig selv under skituren, og
skal det gå stærkt, kommer
du altså til at svede. Så medmindre du vil holde mange
pauser undervejs, skal du
ikke tage for meget varmt
tøj på. Men du har naturligvis en lille rygsæk med ekstra tøj med til de pauser,
som nybegynderen har
brug for.

– OM VI KAN SÆLGE

SOMMERHUSET? - prøv
MIKKELSEN - TOFTLUND

www.74831280.dk

Bil tlf. 21 20 15 43

v/ Morten Justesen

Todsbøl Sandblæsning
& murerforretning
SandBlæSning og murerarBejde
ring og få et uforpligtende tilbud
v/ Kurt Larsen · Vollerupvej 11 · 6360 Tinglev
kurtm.larsen@hotmail.com

Tlf. 29 21 51 08 . mobil 24 63 69 47
SEJER & SØNNICHSEN A/S TILBYDER

•
•
•
•

CONTAINERSERVICE
FLIS, SAND, STEN OG GRUS
GYLLETRANSPORT
FORHANDLING AF FYRINGSOG DIESELOLIE
MINICONTAINER
- 240 ltr. - 800 ltr.
Udlejes og tømmes.

AFFALDSCONTAINER - 10 m3 - 30 m3
åbne & lukkede
udlejes og tømmes
Levering af sand,
sten og støbematerialer.

TLF. 74 64 72 72
www.se-so.dk
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UGENS TV

ONSDAG 12. - TIRSDAG 18. JANUAR
LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

13.00 Bonderøven 2017 (4:11)
Dan. dok.-serie.
13.30 Nak & Æd
- en uvak i Grønland (10)
Dan. dok.-serie.
14.15 Hammerslag 2016
(5:10)
Dan. livsstilsmagasin.
15.00 Kender du typen? 2015
(10)
Dan. livsstilsmagasin.
15.40 Kriminalkommissær
Foyle (10)
Eng. krimiserie.
17.15 En ny begyndelse
(10)
Aust. dramaserie.
18.00 Antikduellen (4:12)
Dan. dok.-serie.
18.30 TV-Avisen
19.00 Disney Sjov
Underholdning for hele
familien.
20.00 Margrethe II
- dronning i 50 år
Dan. underholdning
fra 2022.
21.00 TV-Avisen
21.15 Vores vejr
21.30 Bridget Jones' baby
Am. komedie fra 2016 med
Renee Zellweger og Colin
Firth.
23.25 Kodenavn: Mercury
Am. actionfilm fra 1998
med Bruce Willis og Alec
Baldwin.
01.10 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.10 (G) Christian Eriksen
- min historie
Dan. dokumentar fra 2021.
12.40 Ukendt arving (2:5)
No. dok.-serie.
13.35 Becoming Jane
Eng. romantisk drama fra
2007 med Anne Hathaway
og Julie Walters.
15.25 (G) Margrethe II
- dronning i 50 år
Dan. underholdning fra 2022.
16.30 (G) Danskerne
interviewer dronningen
Dan. nyheder fra 2021.
17.30 (G) Dronning Margrethe
- 50 år på tronen (1)
Dan. dok.-serie.
18.30 TV-Avisen
19.05 Naturens vilde arbejdere
(1:3)
Aust. naturserie.
20.00 Headhunter
Dan. thriller fra 2009
med Lars Mikkelsen
og Charlotte Munck.
21.45 Kriminalkommissær
Barnaby (126)
Eng. krimiserie.
23.15 Kommissær George
Gently (23)
Eng. krimiserie.
00.50 (G) Maigret og det
ukendte offer
Eng. krimi fra 2016 med
Rowan Atkinson
og Ian Puleston-Davies.
02.20 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.10 (G) Byen med det giftige
vand (2:3)
Dan. dok.-serie.
12.45 (G) Danmarks næste
klassiker (2:6)
Dan. underholdning.
13.45 (G) Kriminalkommissær
Barnaby (126)
Eng. krimiserie.
15.15 (G) Bridget Jones' baby
Am. komedie fra 2016 med
Renee Zellweger og Colin
Firth.
17.10 Lykkeland
(4:8)
No. dramaserie.
18.00 Madnørderne
(2)
Dan. madserie.
18.30 TV-Avisen
19.00 Blandt Thailands
vilde dyr (1:2)
Eng. naturserie.
20.00 Dronning Margrethe
- 50 år for Danmark
(2)
Dan. dok.-serie.
21.00 21 Søndag
21.34 Søndagsvejr
21.40 Showtrial (3:5)
Eng. krimiserie.
22.40 Kød og blod
(2:2)
Eng. thrillerserie.
00.15 (G) Wallander:
Mastermind
Sv. krimiserie.
01.55 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.10 Bonderøven 2017 (5:11)
12.40 Made in Denmark (4:8)
13.25 Nak & Æd - en agerhøne
i Vendsyssel (1)
14.10 Hammerslag 2016 (6:10)
Dan. livsstilsmagasin.
14.55 Kender du typen? 2015
(4)
Dan. livsstilsmagasin.
15.40 Kriminalkommissær
Foyle (11)
Eng. krimiserie.
17.15 En ny begyndelse (11)
Aust. dramaserie.
18.00 Antikduellen (5:12)
Dan. dok.-serie.
18.30 TV-Avisen
18.55 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
Dan. talkshow.
20.00 Den fantastiske historie
om pigen, der ville flyve
Dan. dokumentar fra 2021.
21.00 TV-Avisen
21.25 Byen med det giftige
vand (3:3)
Dan. dok.-serie.
21.55 Maigret og mordet
ved vejkrydset
Eng. krimi fra 2017 med
Rowan Atkinson og Ben
Caplan.
23.25 Alene i vildmarken USA
VII (9:11)
Am. dok.-serie.
00.10 Taggart: Helvedes ild (1)
Skotsk krimiserie.
01.00 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.10 Bonderøven 2017 (6:11)
12.40 Made in Denmark (5:8)
Dan. dok.-serie.
13.25 Nak & Æd
- en påfugl på Sejerø (2)
Dan. dok.-serie.
14.10 Hammerslag 2016 (7:10)
Dan. livsstilsmagasin.
14.55 Kender du typen? 2015
(5)
Dan. livsstilsmagasin.
15.40 Kriminalkommissær
Foyle (12)
Eng. krimiserie.
17.15 En ny begyndelse (12)
Aust. dramaserie.
18.00 Antikduellen (6:12)
Dan. dok.-serie.
18.30 TV-Avisen
18.55 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
Dan. talkshow.
20.00 Danmarks næste
klassiker (3:6)
Dan. underholdning.
21.00 TV-Avisen
21.25 Horisont
Magasin.
21.50 Wallander:
Det svage punkt
Sv. krimiserie.
23.20 Alene i vildmarken USA
VII (10:11)
Am. dok.-serie.
00.15 Taggart:
En bøn for de døde (1)
Skotsk krimiserie.
01.15 Nat-tv

12.20 [=] Dronning i 50 år
Dan. reportage.
13.05 [=] Beliggenhed,
beliggenhed, beliggenhed
Dan. livsstilsmagasin.
13.55 [=] Kurs mod fjerne
kyster (2)
Dan. dok.-serie.
14.40 [=] Gutterne på kutterne
(6:7)
Dan. dok.-serie.
15.15 [=] Gutterne på kutterne
(1:7)
Dan. dok.-serie.
15.50 Ambulancen
- liv eller død
Eng. reportageserie.
17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit vintervejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 Håndbold: EM-studiet
Magasin.
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] X Factor (3)
Dan. underholdning.
21.00 [=] Klipfiskerne
Dan. underholdning.
22.05 [=] Zirkus Nemo
i Royal Arena
Dan. underholdning fra 2021.
00.20 Storbydrømme
Am. dramakomedie fra 2004
med Ben Affleck og Liv
Tyler.
01.20 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.35 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (1)
13.20 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (2)
14.10 [=] Sæt pris på Danmark
(7)
14.45 [=] Sæt pris på Danmark
(8)
15.25 [=] Kærlig hilsen 1980
16.15 [=] Kærlig hilsen 1958
17.05 [=] Kærlig hilsen 1955
17.55 Dit vintervejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
og Sporten
18.13 Regionale nyheder
18.25 Håndbold: EM-studiet
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
19.45 [=] Sporten
20.00 Håndbold: EM-studiet
20.25 Håndbold: EM
- Slovenien-Danmark (m)
Gruppespil.
21.10 Håndbold: EM
- Slovenien-Danmark (m)
Gruppespil.
22.00 Håndbold: EM-studiet
Magasin.
22.30 Once Upon a Time in
Venice
Am. actionkomedie fra 2017
med Bruce Willis og John
Goodman.
00.05 Sin City
Am. thriller fra 2005 med
Bruce Willis og Mickey
Rourke.
02.15 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.20 [=] (G) Et liv som
dronning (1:4)
13.15 [=] (G) Et liv som
dronning (2:4)
14.05 [=] (G) Et liv som
dronning (3:4)
14.50 [=] (G) Et liv som
dronning (4:4)
15.40 [=] (G) Ingemann
og kongerækken (1:6)
16.30 [=] (G) Ingemann
og kongerækken (2:6)
17.20 [=] (G) Lise Nørgaard
Dan. portræt.
17.55 [=] Dit vintervejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
og Sporten
18.13 Regionale nyheder
18.25 Håndbold: EM-studiet
Magasin.
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Pia
Dan. dokumentar fra 2021.
21.00 Gøg og Gokke
Eng.-can.-am. drama fra
2018 med Steve Coogan
og Shirley Henderson.
22.40 (G) Luksushoteller
bag facaden (2)
Eng. reportageserie.
23.40 Mordet i ødemarken
(1:2)
Aust. dok.-serie.
00.35 Mordet i ødemarken
(2:2)
Aust. dok.-serie.
01.30 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,
Sporten og Vejret
12.30 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (3)
13.15 [=] Sæt pris på Danmark
(4)
13.50 [=] Kurs mod fjerne
kyster (3)
14.40 [=] Gutterne på kutterne
(2:7)
15.15 [=] Gutterne på kutterne
(3:7)
15.50 Ambulancen
- liv eller død (3)
17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 [=] Dit vintervejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 Håndbold: EM-studiet
19.00 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Håndbold: EM-studiet
20.25 Håndbold: EM - Nordmakedonien-Danmark (m)
21.10 Håndbold: EM - Nordmakedonien-Danmark (m)
22.00 Håndbold: EM-studiet
22.30 Nyhederne
23.00 Regionale nyheder
23.20 Luksushoteller
bag facaden (3)
00.15 [=] Mesterlige
ombygninger (3)
Dan. livsstilsmagasin.
00.50 [=] Størst (2)
Dan. dok.-serie.
01.45 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,
Sporten og Vejret
12.25 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (4)
13.15 [=] Sæt pris på Danmark
(5)
13.50 [=] Kurs mod
fjerne kyster (4)
14.40 [=] Gutterne på kutterne
(4:7)
15.15 [=] Gutterne på kutterne
(5:7)
15.50 Ambulancen
- liv eller død (4)
17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 [=] Dit vintervejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 Håndbold: EM-studiet
Magasin.
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Årgang 20 (3:4)
Dan. dok.-serie.
20.50 [=] Ruths Hotel (3:5)
Dan. reportageserie.
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 Sporten med EM-studiet
Magasin.
22.50 Kernen
23.25 [=] Størst (3)
Dan. dok.-serie.
00.20 Verdens vildeste hoteller
(3)
Am. dok.-serie.
01.25 Nat-tv

17.30 (G) Historien om de fattige
(4:4) 18.00 Historiequizzen - Julespecial i Den gamle by 18.30 Historiequizzen: Hanstholm (1:8) 19.00
Huset på Christianshavn (64:84)
19.30 Huset på Christianshavn
(65:84) 20.00 Familien Am. drama
fra 2013 med Meryl Streep og Julia
Roberts. 21.50 Danske mord: Den
tvekønnede morder (2) 22.30 Deadline 23.00 (G) Debatten 00.05 Nat-tv

19.50 Før søndagen 19.55 Hamilton:
I nationens interesse Sv. actionfilm
fra 2012 med Mikael Persbrandt og
Pernilla August. 21.40 (G) Bournonville 22.30 Deadline 23.00 Happy
End Fr. drama fra 2017 med Isabelle Huppert og Jean-Louis Trintignant. 00.45 (G) Hvem er det, du
kalder fed? (1) 01.45 Jesus Town
02.45 Deadline nat

17.30 (G) Barndommens gade Dan.
drama fra 1986 med Sofie Gråbøl og
Torben Jensen. 19.00 Året med den
svenske kongefamilie 2021 20.00
Rick Stein i Reykjavik 21.00 Den
klassiske musikquiz (2) 22.00 Tro til
salg (3) 22.30 Deadline 23.00 Et liv
i ti billeder - Tupac Shakur (3) 23.55
Hvem sætter pris på kunst? 01.30
Kongelige brudekjoler 02.30 Deadline nat

18.00 Historiequizzen: Nyborg Slot
(2:8) 18.30 Historiequizzen: Hjerl
Hede (3:8) 19.00 Mig og 80'erne
(1:4) 19.30 Jagten på den danske
arbejder (1:4) 20.00 The Unusual
Suspects (1:4) 20.50 The Unusual
Suspects (2:4) 21.45 Mig og 68'erne
(1) 22.30 Deadline 23.00 Henning
og dødsmissilet (1:4) 23.35 M - En
by jager en morder (1:3) 01.10 At
redde et barn (1:3) 02.10 Deadline
nat

17.35 (G) Jagten på den danske arbejder (1:4) 18.05 Historiequizzen:
Synagogen (4:8) 18.35 Historiequizzen: Jernbanemuseet (5:8)
19.05 Mig og 80'erne (2:4) 19.35
Jagten på den danske arbejder (2:4)
20.05 Verdens smukkeste togrejser
(8) 20.50 Fjendens børn 22.30 Deadline 23.00 Henning og dødsmissilet
(2:4) 23.35 M - En by jager en morder (2:3) 01.10 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (6) 18.40
Fint skal det være (9) 19.20 Fint skal
det være (2) 19.55 Mord i Auckland
(2) 20.50 Kriminalkommissær Barnaby (1) 22.40 Agatha Christie:
Anklagerens vidne (3:3) 23.35 En
sag for Frost (4) 01.25 Nat-tv

17.30 [=] (G) Jo færre, jo bedre 18.30
Fint skal det være (10) 19.10 Fint
skal det være (3) 19.50 (G) Zirkus
Nemo 2019 (1:2) 20.50 (G) Zirkus
Nemo 2019 (2:2) 21.55 America's
Got Talent (16) 23.25 America's Got
Talent (17) 00.25 Nat-tv

18.00 [=] (G) Jo færre, jo bedre 18.55
Fint skal det være (5) 19.35 Fint skal
det være (6) 20.15 Fint skal det
være (7) 20.55 [=] Dyrlægens plejebørn Dan. familiefilm fra 1968 med
Dirch Passer og Ove Sprogøe. 22.40
[=] Margrethe - dronning i 40 år
23.30 (G) Kriminalkommissær Barnaby (1) 01.20 (G) America's Got
Talent (16) 02.50 (G) America's Got
Talent (17) 03.45 Charlie's Angels
(3) 04.45 Charlie's Angels (4)

18.00 Luksusfælden 20 (2:15) 19.00
Boligkøb i blinde 2 (5:5) 20.00 Fangerne på fortet 2 (4) 21.20 Downsizing Am. drama fra 2017 med Matt
Damon og Christoph Waltz. 00.05
(G) Bones 11 (7) 01.05 Bones 11 (8)
02.05 (G) Luksusliv til søs 7 (2)
03.05 (G) Girlfriends' Guide to Divorce 5 (1) 04.00 (G) Girlfriends'
Guide to Divorce 5 (2) 05.00
(G) Girlfriends' Guide to Divorce 5
(3)

FREDAG

Fredag den 14.01 kl. 20.00 på DR1: Den 14. januar 2022
er det præcis 50 år siden, at kong Frederik IX døde, og
dronning Margrethe II efterfulgte sin far på tronen som
Danmarks nye regent. Fredag aften markerer DR
regeringsjubilæet med en særlig udsendelse, når
Stephanie Surrugue og Kåre Quist sender live fra et nyt
studie på Kongens Nytorv.

ONSDAG

TORSDAG

12.00 TV-Avisen
12.10 Bonderøven 2017 (2:11)
12.40 Made in Denmark (2:8)
13.20 Nak & æd - en aborre i
Skanderborg Sø (8)
14.05 Hammerslag 2016 (3:10)
14.50 Kender du typen? 2015
15.35 Kriminalkommissær
Foyle (8)
17.15 En ny begyndelse (8)
18.00 Antikduellen (2:12)
18.30 TV-Avisen
18.55 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
20.00 I hus til halsen (2:8)
21.00 TV-Avisen
21.25 De særligt farlige (2:3)
22.05 Stockholm requiem (5)
23.30 Alene i vildmarken USA
VII (7:11)
00.20 (G) OBS
00.25 Taggart:
Hemmeligheder (1)
01.20 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.10 Bonderøven 2017 (3:11)
12.40 Made in Denmark (3:8)
13.25 Nak & Æd
- et rensdyr i Grønland (9)
14.10 Hammerslag 2016 (4:10)
14.55 Kender du typen? 2015
(1)
15.40 Kriminalkommissær
Foyle (9)
17.15 En ny begyndelse (9)
18.00 Antikduellen (3:12)
18.30 TV-Avisen
18.55 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
20.00 Løvens hule (2:9)
21.00 TV-Avisen
21.25 Kontant:
Hvem er Steven? (1)
22.05 Vera: Løgnehistorier (2)
23.35 Alene i vildmarken USA
VII (8:11)
00.30 Taggart:
Hemmeligheder (2)

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.25 [=] Beliggenhed ...
13.15 Sæt pris på Danmark (2)
13.50 [=] Kurs mod
fjerne kyster (8)
14.40 Gutterne på kutterne
(2-3:7)
15.50 Ambulancen (8)
17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit vintervejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 [=] Go' aften live
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Ingemann og kongerækken (2:6)
20.50 Den ukendte arv (2:4)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.30 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.25 [=] Beliggenhed ...
13.15 Sæt pris på Danmark (3)
13.50 [=] Kurs mod
fjerne kyster (1)
14.40 Gutterne på kutterne
(4-5:7)
15.50 Ambulancen
17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit vintervejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 Håndbold: EM-studiet
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Håndbold: EM-studiet
20.25 Håndbold: EM - Danmark-Montenegro (m)
22.00 Håndbold: EM-studiet
22.30 [=] Nyhederne
23.00 Regionale nyheder
23.20 Nat-tv

17.30 (G) Historien om de fattige
(2:4) 18.00 Historiequizzen: Børsen
18.30 Historiequizzen: Arbejdermuseet 19.00 Mig og 70'erne (3:4)
19.30 Historien om de fattige (3:4)
20.00 Stalins berygtede Gulag (3:3)
21.00 På sporet af dronningerne
(1:6) 21.30 Hitlers danske soldater
(1:5) 22.00 Billed-Bladet vs. Se og
Hør (1977-1987) (1:5) 22.30 Deadline 23.00 Bortført af min mor og far
(3:4) 23.30 Pandemien - Fagre nye
verden (3:3) 00.30 Nat-tv

17.30 (G) Historien om de fattige
(3:4) 18.00 Historiequizzen: Holmens skibe 18.30 Historiequizzen:
Rungstedlund 19.00 Mig og 70'erne
(4:4) 19.30 Historien om de fattige
(4:4) 20.00 Debatten 21.00 Hvem er
det, du kalder fed? (1) 22.00 Når
katastrofen rammer Danmark (1)
22.30 Deadline 23.00 Bortført af
min mor og far (4:4) 23.30 (G) Et liv
i ti billeder - Elizabeth Taylor (2)
00.25 Nat-tv

17.35 Death in Paradise (4) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet 19.20 [=] Lykkehjulet 19.50 [=] Jo færre, jo bedre
20.40 James Bond: Diamonds Are
Forever Eng. actionfilm fra 1971
med Sean Connery og Jill St. John.
22.45 Agatha Christie: Anklagerens
vidne (1:3) 23.40 [=] Hvem vil være
millionær? 00.40 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 19 (13:14)
19.00 Boligkøb i blinde 2 (3:5) 20.00
NCIS 19 (2) 21.00 S.W.A.T. 5 (2)
22.00 (G) Venom Am. actionfilm fra
2018 med Tom Hardy og Michelle
Williams. 00.15 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (62:138)
19.00 The Mentalist (63:138) 20.00
Politistyrken 2 (1) 21.00 Logan Am.
actionfilm fra 2017. 23.50 (G) XMen: Days of Future Past Am. actionfilm fra 2014 med Hugh Jackman
og James McAvoy. 02.35 Nat-tv
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17.45 Death in Paradise (5) 18.45 [=]
(G) Lykkehjulet 19.20 [=] Lykkehjulet 20.00 En sag for Frost (3)
21.55 James Bond: Live and Let Die
Eng. actionfilm fra 1973 med Roger
Moore og Jane Seymour. 00.00
Nat-tv

18.00 Luksusfælden 19 (14:14)
19.00 Boligkøb i blinde 2 (4:5) 20.00
Real Housewives of Beverly Hills
11 (17) 21.00 The Devil Wears
Prada Am. dramakomedie fra 2006
med Meryl Streep og Anne Hathaway. 23.20 The Rewrite Eng.-fr.
romantisk komedie fra 2014 med
Hugh Grant og Marisa Tomei. 01.35
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (63:138)
19.00 The Mentalist (64:138) 20.00
NCIS: L.A. 11 (10) 21.00 Deadpool
Am. actionkomedie fra 2016. 23.20
(G) Logan Am. actionfilm fra 2017
02.10 Nat-tv

17.50 Luksusfælden 20 (1:15) 18.50
(G) The Devil Wears Prada Am.
dramakomedie fra 2006 med Meryl
Streep og Anne Hathaway. 21.00
Praktikanten Am. komedie fra 2015
med Anne Hathaway og Robert De
Niro. 23.45 (G) Ted Am. komedie
fra 2012 med Mark Wahlberg og
Mila Kunis. 01.55 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (64:138)
19.00 The Mentalist (65:138) 20.00
NCIS: L.A. 11 (11) 21.00 Blade Am.
gyser fra 1998 med Wesley Snipes
og Stephen Dorff. 23.30 (G) Deadpool Am. actionkomedie fra 2016
med Ryan Reynolds og Ed Skrein.
01.40 Nat-tv

18.35 (G) Praktikanten Am. komedie fra 2015 med Anne Hathaway og
Robert De Niro. 21.00 The Mountain
Between Us Am. drama fra 2017
med Kate Winslet og Idris Elba.
23.25 (G) About Last Night Am.
romantisk komedie fra 2014 med
Kevin Har og Michael Ealy. 01.30
Nat-tv

17.30 NCIS (247:280) 18.30 NCIS
(248:280) 19.30 When the Game
Stands Tall Am. drama fra 2014 med
Jim Caviezel og Michael Chiklis.
22.00 Amerikansk fodbold: NFL
01.35 Nat-tv

18.50 (G) Fangerne på fortet (3)
20.00 (G) Luksusfælden 27 (2)
21.00 A Star is Born Am. romantisk
drama fra 2018 med Lady Gaga og
Bradley Cooper. 00.00 Nat-tv

19.00 Amerikansk fodbold: NFL
22.05 Amerikansk fodbold: NFL
01.40 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (65:138)
19.00 The Mentalist (66:138) 20.00
NCIS: L.A. 11 (12) 21.00 Batman
Begins Am. actionfilm fra 2005 med
Christian Bale og Katie Holmes.
23.55 Halv-brødre Am. komedie fra
2008 med Will Ferrell og John C.
Reilly. 02.00 Amerikansk fodbold
NFL05.30 Cops 30 (12) Am. realityserie. De mest dramatiske klip
fra det amerikanske politi, med alt
fra vilde biljagter til voldsomme
konfrontationer og bevæbnede
røverier

17.35 Death in Paradise (8) 18.35 [=]
(G) Lykkehjulet 19.20 [=] Lykkehjulet 19.50 [=] Jo færre, jo bedre
20.40 James Bond: The Spy Who
Loved Me Eng. actionfilm fra 1977
med Roger Moore og Barbara Bach.
22.50 Nye mord med frøken Fisher
(3) 23.45 [=] Hvem vil være millionær? 00.45 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 20 (3:15) 19.00
Boligkøb i blinde 3 (1:7) 20.00 Luksusfælden 27 (3) 21.00 Single i New
York Am. romantisk komedie fra
2016 med Dakota Johnson og Rebel
Wilson. 23.30 (G) The Single Moms
Club Am. drama fra 2014 med Nia
Long og Wendi McLendon-Covey.
01.55 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (66:138)
19.00 The Mentalist (67:138) 20.00
NCIS: L.A. 11 (13) 21.00 The Dark
Knight Am.-eng. actionfilm fra
2008 med Christian Bale og Heath
Ledger. 00.10 Nat-tv

Lions uddelte julehjælp
Hos Lions er der tradition
for en række juleaktiviteter,
så der kan skabes indtægter
til bl.a. at hjælpe trængte familier i gammel Tinglev
Kommune til at få julehjælp.
I 2021 solgte Lions ca. 1500
julekalendere i hhv. Tinglevog Bylderup-Bov området.
Det var TIF Håndbold
drenge og Bylderup-Bov
Rideklub, der stod for salget.
I forbindelse med julebyen
i Tinglev har Lions solgt juletræer og afholdt tombola
på Centerpladsen.
Salget forløb meget tilfredsstillende, så der kunne pakkes 11 jule-godte-poser som
julehjælp til familier i Tinglev og omegn. Det var Peter
Schlaikjer fra Aabenraa
Kommune, der havde udpeget. Fakta i Tinglev stod for
leveringen af jule-godteposerne, som havde en værdi
af 750,- pr. stk.

Nu kan voksne borgerne i
Region Syddanmark møde
op til drop-in-vaccination
på 14 ny- og genåbnede steder på tværs af regionen.
Regionen genåbner blandt
andet muligheden for dropin-vaccination på regionens
vaccinationscentre for at
give borgere, der endnu
ikke er blevet vaccineret
eller revaccineret, mulighed
for at blive vaccineret hurtigt og nemt uden tidsbestilling.

Rene Henningsen fra Fakta og Hans Friedrich David fra
Lions sammen med de mange lækkerier, der var i julehjælpen 2021.
Alle aktiviteter er muliggjort gennem støtte fra
sponsorer, lokalbefolknin-

gens opbakning og Lions
medlemmernes frivillige
indsats.

Er madplanen sat på copy-paste
Det ender ofte i noget fars
og pasta eller sovs og kartofler, når man klokken
kvart i ulvetime efter en
lang arbejdsdag lige skal
klemme en halv times madlavning ind, inden ungerne
skal hentes fra svømning
eller gymnastik.
Hvis man synes, der er for
mange af de dage, så kan
man evt. prøve at sætte
nogle små kreative udfordringer op for sig selv.
Det kan fx være at bruge en
ny råvare hver uge. Køb en
sølvbede, sødkartoffel eller
pastinak og bliv inspireret
til, hvordan den kan smage
allerbedst. Det kan også
være at vælge lam i stedet
for gris, eller at skifte de traditionelle udskæringer ud
med indmad – eller ligefrem
tage en dag helt uden kød.
Det kan også være at finde

Gudstjenester
TINGLEV
Søndag d. 16. kl. 9.00.
Søndag d. 23. kl. 10.30.
BJOLDERUP
Søndag d. 23. kl. 10.30.
UGE
Søndag d. 16. kl. 9.00.
RAVSTED
Søndag d. 16. kl. 10.30.
Torsdag d. 20. kl. 17.00:
konfirmandgudstjeneste.
Søndag d. 23. kl. 9.00.
BYLDERUP-BOV
LM FRIMENIGHED
Søndag d. 23. kl. 10.30.
BURKAL
Søndag d. 16. kl. 10.30.
Søndag d. 23. kl. 9.00.
NORDSCHLESWIGSCHE

GEMEINDE
BYLDERUP:
Søndag d. 16. kl. 14.00.
KLIPLEV:
Søndag d. 16. kl. 16.00.
UGE:
Søndag d. 16. kl. 14.00.

Region Syddanmark åbner
for drop-in-vaccination

fem fede krydderier fra et
rejseland og prøve at skabe
feriestemning på en mandag: En hverdagsfrikadelle
kan hurtigt få mellemøstlig
flyvehøjde med spidskommen, stødt koriander og lidt
ingefær, og en dansk flæskesteg bliver hurtigt italiensk

med lidt rosmarin, citronskal, fennikelfrø og hvidløg.
Man kan også indføre faste
dage – tirsdag til grød, onsdag til suppe og torsdag til
fisk, eksempelvis. Det tvinger dig til at tænke ud af køleboksen.

Var det noget med en
COVID-vaccine uden tidsbestilling i frokostpausen
eller på vej hjem efter arbejde? Det bliver nu igen
muligt for voksne at få en
drop-in-vaccination på 14
udvalgte vaccinationssteder
i regionen. Før jul blev muligheden for drop-in-vaccination lukket, på blandt
andet de store vaccinationscentre, fordi presset på
centrene gav udfordringer
med lange køer og lange
ventetider.
Presset er aftaget markant i
takt med, at mange har

ladet sig vaccinere i december, og fordi praktiserende
læger og apoteker har været
med til at lette presset på
vaccinationskøerne. Derfor
åbner regionen igen for
drop-in-vaccination 14 forskellige steder.
Koncerndirektør i Region
Syddanmark Kurt Espersen
siger:
»Jeg er glad for, at vi igen
kan åbne for drop-in-vaccination på regionens vaccinationscentre og på en
række andre vaccinationssteder i regionen. Det vil
gøre det nemmere og hurti-

gere at blive vaccineret for
de borgere, der endnu ikke
har fået booket en tid, eller
for dem, der kommer forbi
et vaccinationssted – også
selvom de allerede har booket en tid senere på måneden. Hvis man vælger en
drop-in-vaccination vil ens
bookning automatisk blive
slettet i systemet.«
Det er også stadig muligt at
bestille tid hos en praktiserende læge eller lægge vejen
forbi et apotek for at blive
vaccineret.

Kliplev
Ringriderforening
afholder ordinær

geneRalfoRsamling
tirsdag d. 25. januar kl. 19.00
i Kliplev Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vel mødt bestyrelsen

Der Ringreiterverein Baistrup
afholder

Nytårskoncert
i Tinglev kirke

GENERALFORSAMLING
Jeg fandt mit nye job i...

søndag den 30. januar 2022 kl. 19.30
på Visgårdvej 5.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Tlf. 74 64 40 38

Torsdag
den 20.
januar
2022
kl. 19.00
I år er det Anne Dorte Michelsen,
der kommer til vores nytårskoncert
i Tinglev Kirke.
Anne Dorte Michelsen har i de sidste år fyldt de
danske kirker med smukke salmer sange samt egne kompositioner.
Hvad enten Anne Dorte Michelsen optræder i
kirker, kulturhuse eller på større koncertscener,
står hendes intime og ligefremme måde at synge
på og hendes evne til at formidle sangene indhold
i historier i centrum.
Anne Dorte Michelsen er også kendt fra Tøsedrengene.
Billetpris: 125 kr.
Kan købes ved Kocks bageri
Tinglev, eller ved indgangen.
Vel mødt til en spændende aften

Det sker...
i Tinglev og omegn
Skal dit arrangement med i kalenderen?
Kontakt os og hør nærmere på tlf. 74 64 40 38
eller mail@iprinting.dk

Januar
Man. 11. Ældre Sagen inviterer til rejsemøde i Sønderjyllandshallen i Aabenraa
kl. 13.30.
Tor.

20. Tinglev Kirke afholder nytårskoncert med Anne Dorte Michelsen kl. 19.

Tor.

20. Deutsche Schule Tingleff inviterer til indskrivning af kommende elever i
0. klasse fra kl. 14-17.

Tir.

25. Kliplev Ringriderforening afholder generalforsamling i Kliplev Hallens
mødelokale kl. 19.00.

Søn. 30. Ringreiterverein Baistrup afholder generalforsamling på Visgårdvej 5
kl. 19.30

Februar
Vel mødt
til en spændende aften

Tor.

3. Venstre i Tinglev og omegn indkalder til generalforsamling på Ravsted
Forsamlingsgård kl. 19.30.
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Tinglev kirke
Gudstjenester
i Tinglev kirke

Organisten
meddeler

Indre Mission
program

Sognepræsten
orienterer

Til alle gudstjenester kan der
bestilles kirkebil
ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25.

Babysalmesang
Om torsdagen er der babysalmesang for børn i alderen 0-9
mdr. Vi starter kl. 10.00 med
sal-mer, børnesange, rytmer, små
danse og meget andet.
Bagefter hygger vi med kaffe og
te og lækkerier.
Det foregår I »Den gamle skole« (Huset ved siden af kirken)
Tilmelding: Doris Sommerlund,
Organist, mobil: 30 62 56 01
Der er lige for tiden ikke oprettet et hold til babysalmesang
Så ring og meld til. så kan vi
måske få startet op.

Torsdag den 13. kl. 19.30
i Den gamle Skole
Evangelisk Alliances bedeuge.

13. februar søndag Septuagesima
kl. 19.00
v/Søren Wogensen

Børnekor
For børn fra 1. – 3. klasse
Tirsdage fra kl. 14.30 – 15.30
Det foregår i »Den gamle skole«
og af og til også i kirken.

Torsdag den 27. kl. 19,30
Møde i Den Gamle Skole
v/ Sognepræst Poul Erik Gildhoff Burkal – Bylderup Pastorat

Kirkelige
handlinger

Sognekor
Onsdage kl. 19.00 i Kirken
Vi synger fra 19.00 - 20.30 og
hygger efterfølgende med kaffe
og kage i »Den gamle skole«.

Menighedsrådet
orienterer

Corona, jul og nytår
Vi har netop fejret jul og nytår.
Desværre igen i coronaens skygge. Kort før jul blev der indført en
række restriktioner, der betød, at
der igen blev indført et arealkrav
ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt andre arrangementer
i kirkeligt regi. Overordnet set
betyder det, at der må deltage
maksimalt 100 personer (plus
personale) ved gudstjenester og
kirkelige handlinger i Tinglev Kirke indtil videre. Endvidere skal
der benyttes mundbind eller visir
ved indgang og udgang af kirken.
Dette gjaldt fra kort før jul og har
til dels nok været skyld i, at gudstjenesterne juleaftensdag ikke var
så velbesøgte som sædvanligt,
hverken i kirken eller i forsamlingshuset i Sofiedal.
Dette synes at have været en general tendens landet over, men
gudstjeneste kunne vi dog i det
mindste holde. Juledag medvirkede brandværnsorkesteret ved
gudstjenesten, og nytårsaftensdag
havde vi – som noget nyt – gudstjeneste kl. 14 med champagne og
kransekage efterfølgende. Det
var den gudstjeneste hen over jul
og nytår, der var mest besøgt.
Tanken med at flytte gudstjenesten fra nytårsdag til nytårsaftensdag er, at det forhåbentligt
kan blive en god tradition for
mange at mødes til gudstjeneste
på den sidste dag i året for derefter at ønske godt nytår med
nogen over et lille glas champagne og en bid kransekage, som
man måske ellers ikke ville møde
– inden nytårsfesten venter.

16. januar 2. s.e. H3K kl. 9.00
v/Signe Bøje Sahner
23. januar 3. s.e. H3K kl. 10.30
v/Søren Wogensen
30. januar 4. s.e. H3K kl. 10.30
v/Søren Wogensen
6. februar: Sidste s.e. H3K
kl. 10.30
v/Søren Wogensen

Døbte
28/11: Julius Bjørnholdt
Rosengaard

Fredag den 14. kl.19.00
Evangelisk Alliances bedeuge i
Hjordkær kirke med efterfølgende kaffe i Missionshjemmet.
Torsdag den 20. kl. 19.30
Kvindekreds hos Elna Hansen,
Åløkke 94, Bylderup Bov
Lørdag den 22.
Vinterstævne i Hjordkær.
Program følger.

Næste ordinære møde
den 25. 1. 2022 kl. 19.00.

Bisatte og begravede
30/12: Birte Aagaard Theil

foredrag
Præst blandt soldater

kommende
arrangementer

Flyverpræst Kevin Asmussen vil fortælle om sit arbejde som præst i Forsvaret. Han er tilknyttet Flyvevåbnet
i Karup og har for nylig været på besøg i Abu Dhabi i Emiraterne, hvor
Danmark for tiden bidrager med en
radar i bekæmpelsen af Islamisk
Stat.
Der vil blive vist billeder fra hverdagen som udsendt soldat og præstens
rolle blandt dem.
Kevin Asmussen er til daglig sognepræst ved Sct. Catharinæ Kirke i
Ribe

Nytårskoncert
med Anne Dorte Michelsen
torsdag d. 20. januar 2022 i
kirken.
Foredrag
med flyverpræst i forsvaret
Kevin Asmussen tirsdag d. 22.
februar 2022.

Tinglev
kirke

Kirkebetjening m.v.:
Sognepræst
Søren Wogensen
Hovedgaden 112
Tlf. 74 64 40 50
Mail: sw@km.dk
Tinglev kirkegårdskontor:
Den gamle Skole
Kirkevej 1, tlf. 74 64 45 01

Kirkegårdsleder:
Claus Melgaard Schøtt
Træffes efter aftale pr. tlf.
74 64 45 01 eller pr. mail
tinglevkirkegaard@mail.dk
Organist:
Doris Sommerlund,
tlf. 30 62 56 01

Lørdagsdåb i Tinglev
Der vil være mulighed for lørdagsdåb på følgende lørdage: 29.
januar 2022 og 2. april 2022. Begge dage er det kl. 11.00. Kontakt
sognepræsten for nærmere info.

Menighedsrådets
formand:
Haldis Nedergaard
Broderup Byvej 14
tlf. 29 24 95 47
haldis.nedergaard@3f.dk
Menighedsrådets kasserer:
Gunnar Weber
Vibevænget 6
tlf. 74 64 42 97

Kirkeværge:
Kurt Jensen
Hovedgaden 58A, st.
tlf. 20 31 42 11
Indre Missions
kontaktpersoner:
IM: Johannes Jensen
Rugmarken 50
tlf. 21 64 74 42
jjtinglev@outlook.dk

Tinglev kirkes hjemmeside har følgende adresse: www.tinglevkirke.dk
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Kvindekredsen:
Elna Hansen
Åløkke 94, Bylderup-Bov
tlf. 20 12 49 94
ncwolff@hotmail.com

RAVSTED KIRKE

Tinglev Begravelsesforretning
Thomas
Møller
Jensen

kirke nyt

Kurt
Jensen

• GARANTI
• TRYGHED
• SIKKERHED

Døgnvagt 74 64 42 11

i Tinglev og Omegn
indkalder til

generalforsamling
torsdag den 3. februar 2022
kl. 19.30
Ravsted Forsamlingsgård Ravsted Storegade 2,
Ravsted, 6372 Bylderup-Bov.
Dagsorden iht vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest
1 uge før generalforsamlingen.
Indlæg ved Jens Wistoft,
medlem af Regionsrådet, Region Syddanmark.
Vel mødt
på bestyrelsens vegne
Bjarne Thomsen, formand

Gudstjenester

Nyt fra menighedsrådet

Hvor intet andet er nævnt
er det Signe Bøje Sahner,
der forestår gudstjenesten.
16.01 kl. 10.30
20.01 kl. 17.00
Konfirmandgudstjeneste
23.01 kl. 9.00
v. Søren Wogensen
30.01 kl. 10.30
03.02 kl. 17.00
Indsættelse
af Signe Bøje Sahner

Godt Nytår.
Vi kan slet ikke få armene ned over, at vi
har ansat Signe Bøje Sahner pr. 1.2.
Så kan året nærmest ikke begynde bedre!
I december har vi glædet os over at vor
kirke er enormt flot i al sin julepragt. Kirkegården var direkte smuk, da den var
snedækket. Kirken står så flot efter mørkets frembrud med al sin belysning.
Inde i kirken har vi fået det sidste navn på
præstetavlen. Så nu skal Signe stå først
(og ene og alene) på den ny præstetavle,
som vi glæder os til at få op at hænge.
Kirken har fået nye lamper i skibet i enden
”under orglet”. Det ser så godt ud. Faktisk passer de så fint ind, at man ikke rigtig bemærker det. Men det er MEGET
smukkere og der er et langt bedre lys.

Døbte
Magnus Petersen
Lyneborg

Nyt fra præsten
Vi kan ikke alt, men hvis vi kan lytte, er vi godt på vej
Vi kan ikke alt, men hvis vi kan lytte, er vi godt
på vej.
Vær velkommen 2022.
Man kan let blive fristet til at ville lave alt om ved
sig selv. Nyt hår, nye madvaner, nye værdier, nye
gøremål. Alt skal være perfekt, og så kan man
let blive fristet til at begynde forfra. Lidt ligesom
da man gik i folkeskole og forsøgte at male et
billede til perfektion. Man blev ved med at male
det om og om igen og resultatet blev aldrig,
som man havde ønsket sig. De sociale medier
skal stå lige i skabet, så vi sletter det overflødige
og tror fuldt og fast på, at det kan løse det indre
kaos, vi render rundt med. På de sociale medier
skal der helst stå: ”2022 lets go.” Men hvorfor?
Det er umuligt at leve op til alle de krav og forventninger, vi har til os selv. Og så alligevel ikke,
for det er som om, at alt det basale, men som
egentlig er virkelig vigtigt for at kunne eksistere,
bliver tilsidesat, fordi man skal opfinde sig selv
på ny. I Denne tid er det svært at finde det, man
kan kalde for ægte samtaler.
Psykologen Jordan B. Peterson skriver på et
tidspunkt, at når du deltager i en ægte samtale,
så lytter du mest. Du taler også, men du lytter
mest. Han skriver ”Hvis du lytter, fortæller folk

dig endda somme tider selv, hvad der er i vejen
med dem. Somme tider fortæller de dig ovenikøbet, hvordan de har tænkt sig at løse det. Af
og til hjælper det dig med at klare noget, der er i
vejen med dig selv.” I stedet for at opfinde sig
selv på ny hele tiden, så burde vi stræbe efter at
kunne lytte til hinanden, så vi ikke har en monolog. Men en dialog, hvor den ægte samtale kan
indfinde sig og vi kan blive set, hørt og forstået
som de mennesker vi er. Med alt, hvad der os på godt og ondt. Det er svært at finde hvile i en
tid, hvor alt er omskifteligt og hvor du hele tiden
skal opfinde dig selv. Hvor man hele tiden venter på at få ordet og ikke hører, hvad andre siger.
I stedet for, at du skal opfinde sig selv på ny
hele tiden, så byg videre på det, der allerede
fungerer og stræb efter at lære at kunne lytte til
andre. Den kærlighed, tilgivelse og forståelse, vi
har fået fra Gud, skal vi give videre til vores
medmennesker. Vi bærer alle en del af den guddommelige gnist. Vi kan give den gnist videre,
være lyttende og tænde et håb hos et menneske, så de ved, at de er gode nok, som de er.
Men man altid bygge på. Man behøver ikke begynde forfra.
Godt nytår!

Anmeldung 0. Klasse 2022/23
Indskrivning 0. klasse 2022/23
Am Donnerstag d. 20.01.2022 begrüßen wir unsere
neuen 0. Klässler und ihre Eltern von 14:00 bis 17:00
Uhr zur Schulanmeldung bei uns. Andere Termine
sind nach Absprache möglich.
Der er mulighed for indskrivning til vores 0. klasse og
rundvisning på skolen d. 20.01.2022 fra kl. 14:00 til kl.
17:00.
Um Anmeldung wird gebeten! Husk tilmelding!
Arrangementet afholdes med forbehold for evt.
Corona-restriktioner.
Johanne Knutz
Schulleiterin/Skoleleder
Telefon: 74 64 48 35
E-mail: info@ds-tingleff.dk
Grønnevej 53, 6360 Tinglev

Sognepræst
Embedet er vakant
Vikar Signe Bøje Sahner
Mail: sbsa@km.dk
Træffes ikke mandag
Graver/kirketjener Anette Johansen
tlf. 74 64 70 00
ravstedkirkegaard@hotmail.com
Formand Tina Ommen
tlf. 42 71 55 44, tina.ommen@live.dk

Næstformand/Kirkeværge
Helle Degn-Petersen
helle@ravsted.dk

Organist Andreas Brandenhoff
tlf. 74 64 65 02
a_brandenhoff45@hotmail.com

Kasserer Jørn Bork
jcbork@mail.dk

Kirkesanger Katri Ommen
tlf. 69 71 74 33

Sekretær Petra Hansen
cleopetra91@gmail.com

Følg os på facebook

Kontaktperson Linda Fogtmann
l_fogtmann@hotmail.dk
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Lavenergi
termoruder
alle typer
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PÅ LAGER HAR VI OGSÅ:
Acryl - råglas - spejle i metermål
- brændeovnsglas - lamineret glas - trådglas
- drivhusglas - gl. glas til antikke vinduer m.m.

Gl. Aabenraavej 4 · 6360 Tinglev

Tlf. 74 64 43 38

