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Kriminalkomedien »Kroen ved
Vidåen« stilles gratis til rådighed
Som del af jubilæumsåret
2020 producerede det tyske
mindretal i samarbejde med
det nordfrisiske teater en
kriminalkomedie, der har
grænselandets fem sprog
som omdrejningspunkt. Filmen gøres nu tilgængelig
for et bredt publikum.
Kulturkonsulent Uffe Iwersen fra det tyske mindretals
hovedorganisation, Bund
Deutscher Nordschleswiger, oplyser, at filmen gratis
stilles til rådighed for institutioner og foreninger, der
vil vise den.
»Vi er rigtig glade for filmen og vil gerne vise den
frem for så mange som muligt.« Reaktionerne på filmen har været meget
positive, fortæller Uffe
Iwersen, der tilføjer: »Det
er selvfølgeligt også noget
af et scoop, at Tønders nye
borgmester har en rolle i
filmen.« Han vil dog ikke
afsløre, om det er Jørgen

99. ÅRGANG

Koldt, rent og lækkert drikkevand

Stort udvalg af vandkølere...
Fås med koldt eller tempereret vand
Hvorfor vælge en vandkøler
• Sundt rent drikkevand takket
være avancerede filtre fra
Oasis og Brita
• Miljøvenlighed: genbrugelige
kølere og CO2-neutrale produkter

Popp Petersens karakter i
filmen, der er morderen.
I filmen findes dødsofferet
dinglende over grænsehegnet ikke langt fra »Kroen
ved Vidåen«, og en tysk politibetjent får sammen med
sin danske kollega til opgave at efterforske mordet.
Betjentenes uharmoniske
dansk-tyske efterforskning
forstyrrer dagligdagen på
kroen i ingenmandsland
mellem Danmark og Tyskland.

Her mødes de lokale, der
forstår hinanden, selvom de
hver især taler et af de fem
sprog, der snakkes på den
slesvigske vestkyst.
Uffe Iwersen fortæller »Optagelserne fandt sted i oktober 2020 og filmteamet blev
hovedsageligt rekrutteret
fra den vestlige del af det
dansk-tyske grænseland for
at opnå størst mulig autenticitet. Størstedelen af skuespillerne er lokale amatørskuespillere.«

• Professionel installation og
vedligeholdelse af velkvalificerede
EPDWA-ingeniører
Hos Leif får du lokal,
hurtig og effektiv service...

Pr. stk.

- dagsorden ifølge vedtægterne

PROGRAM

inviterer til

Lørdag d. 26. februar 2022
kl. 9.30-12.00
Bolderslev Fritidscenter,
Stadionvej, Bolderslev

Kl. 9.35 Fælles morgenmad

- også for børn

• Multifunktionelle
• Ubegrænset
vandforsyning

RING
OG HØR
NÆRME
R
HOS LEIF E

FASTELAVNSTILBUD FRA DIN LOKALE BAGER

Hedeviger

GENERALFORSAMLING

• Let at anvende

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

BOLDERSLEV
LOKALRÅD
Kl. 9.30 Velkomst ved
formanden

• Faste priser
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25.-

Lokalrådet er vært
Kl. 10.00 Generalforsamling
Kl. 10.55 Indlæg: Fra en
dykkerkarriere
v/Lisbeth Jensen

er

boll
Fastelavns

Kl. 11.55 Afslutning
- Tak for i dag

eme og
Med cr ade
chokol 4 stk.
. stk. 16,- pr

Gæsteindlæg ved

Lisbeth Jensen

Så længe lager haves

der fortæller om en karriere som dykker blandt søkøer og mantarokker

TAG BØRNENE MED
- vi arrangerer fastelavn for børnene
i hallen med tøndeslagning
TILMELDING
henning.frisk@gmail.com eller sms på 23 61 22 94 før onsdag den 23. februar 2022

Centerpladsen 5, 6360 Tinglev
Tlf. 74 64 40 09
Åbningstider:
Mandag-fredag
Lørdag-søndag

kl. 6.00-18.00
kl. 6.00-17.00

59.-

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

70 11 07 07
Tryksager?
- så ring på

74 64 40 38

Den Nye Stil
Ina Juhl

TAKSIGELSER
Mange tak
for blomster og venlig deltagelse til vores fars
Hans Walther Schäfers
bisættelse.
Familien

___________________________________________________________

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Inken Bonnichsen’s
begravelse.
Tusind tak til alle, der har
tænkt på os, det var meget
overvældende.
Tak til præst Carsten Pfeiffer.
Og mange tak til Enggården for god pleje.
Med venlig hilsen
Ute og Anja

___________________________________________________________

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

Bil tlf. 21 20 15 43

v/ Morten Justesen

Vestergaards Fodpleje
V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard

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

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

Reparation og salg af

HVIDEVARER
n
stort udvalg i butikke

vi bortskaffer de gamle maskiner

Vor kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Marie Sophie Clausen
født Ruth
er stille sovet ind i en alder af 98 år
Bolderslev, den 18. januar 2022
På familiens vegne
Helge og Birgit, John og Anne Katrine
Begravelsen finder sted tirsdag den 1. februar
kl. 12.00 ved Vojens Kirke

Ældre Sagen mangler
bestyrelsesmedlemmer
Når Ældre Sagens lokalafdeling i Tinglev holder årsmøde i marts, håber den
lokale formand, at der melder sig nye frivillige til afdelingens bestyrelse.
Ældre Sagens lokalafdeling
i Tinglev søger nye frivillige
til afdelingens bestyrelse.
Som frivillig i Ældre Sagen
bliver man en del af et lokalt og landsdækkende netværk af frivillige, og har
mulighed for at gøre en
aktiv indsats til glæde for de
mange, som har brug for
støtte og hjælp. Samtidig får
man som frivillig også glæde
og oplevelser, ligesom man
bliver tilbudt gratis relevante kurser.
»Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter spiller
en betydningsfuld rolle for

Introdagen for bordtennis
60+ i Tinglev blev en fantastisk succes.

med en kop kaffe, hvor spillet og ens bordtennishistorie blev drøftet.

Dette nye initiativ lokkede
omkring 30 kvinder og
mænd til Sporthalle på Zeppelinvej.
Battene blev flittig brugt
ved de syv borde og sveden
kom på panden. Mange
havde sidst haft et bat i hånden som teenager.
Dagens kampe sluttede

Bent Holt har taget initiativ
til arrangementet og han er
meget taknemmelig for den
store opbakning der har
været forud fra DGI, Bordtennis Danmark, Aabenraa
Kommune og naturligvis
SV Tingleff som var hurtig
til at gribe bolden.

vores indsats her i Tinglev,
og derfor at det vigtigt, at
der kommer nye og friske
kræfter til, som gerne vil
gøre en indsats,« fortæller
den lokale formand, Andreas Brandenhoff, der fortsætter,
»Vi fordeler opgaverne
mellem os og trives med et
godt og venskabeligt samarbejde. Vi håber derfor, at
der er flere fra lokalområdet, der vil stille op som bestyrelsesmedlem
eller
suppleant på årsmødet, og
samtidig være med til at
gøre en forskel for Ældre
Sagens vigtige og spændende virke i Tinglev.«
Ældre Sagen i Tinglev har
1.477 medlemmer og 40 frivillige.

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

Tlf. 21 26 43 81

EL-VAGT 74 64
64 40

Introdag til
bordtennis for de 60+
årige blev en succes

Tinglev Fodpleje
og Hudterapi
v/Annette Grindsted

Lægeeksamineret fodplejer · Hudterapeut
• Fodpleje
• Ansigts
behandling

• Voksbehandlinger
• Farvning af vipper/bryn

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

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

74 64 40 56

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

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

Ingen startgebyr

godt samarbejde
– giver godt byggeri!
• Energirenovering
• Om-,

til- og nybygning
• Tagrenovering
• Algebehandling
• Staldbyggeri
• Andelsbolig
• Snedkerværksted

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 24 gange i løbet af 2022 i ca. 9.000
eksemplarer hver gang.
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Nørremarken 2 · 6360 Tinglev
Telefon 74 64 40 56

Hedelykkevej 2 | 6240 Løgumkloster | Tlf. 7474 3818

Til alle tider. Til alle hjem.

Bylderup-Bov - Lille Knivsigvej 28
Landbrugsejendom beliggende i landlige omgivelser mellem Ravsted og Bedsted. Her er ro og
du er tæt på naturen, samtidig med at her kun
er ca. 25 km til både Tønder og Aabenraa.
Tilhørende ca. 2 ha og overskuelige udbygninger. Fremhæves ved boligen skal bl.a. fremhæves 4 værelser samt solceller.

Villa, 1 fam.

204 m2

1/4

2

20.001 m2

E

1928

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

1.100.000
1.688
55.000
4.795/4.109
29121217

Skal vi også
sælge din bolig?
Ta’ fat i os og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
Vores salg går forrygende og lige nu har vi flere købere i køberkartoteket,
der søger bolig i postnummer 6372.
Husk vi tilbyder gratis fotos!!
Kontakt os på tlf. 74723101, hvis det er tid til et nyt hjem.

Bylderup-Bov - Banevej 7
1 plans parcelhus med tilhørende stort garageanlæg! Dette er isoleret og består af en enkelt
garage samt en stor garage/værksted med loft
til kip, klinkegulv og med mulighed for opvarmning via varmepumpe. Fremhæves ved boligen
skal indretning, 2 renoverede badeværelse
samt et køkken fra 2020.

Villa, 1 fam.

130 m2

1/3

1

1.978 m2

D

1964

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

Bylderup-Bov - Saksborgvej 90
En flot 2 plans ejendom i røde sten beliggende
i Saksborg, tæt på Bylderup Bov med skole,
friskole, idrætscenter og indkøb. Her er du også tæt på off. transport. Her er du også meget
tæt på den dansk/tyske grænse og mulighed
for billige indkøb!

1/3

995 m2

E

1953/96

Tid til en ny bolig?
Kontakt os, så vi kan hjælpe dig
videre til dit næste hjem.

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

Rigtig fin og meget solid bolig, som de senere
år virkelig har fået foretaget nogen fine forbedringer, herunder er bl.a. tag, vinduer fra 2009
og hulmursisolering! i 2018
Huset har en rigtig god beliggenhed. Her er du i
gåafstand til alle byens faciliteter.
.

Villa, 1 fam.

124/20 m2 1/3

1.005 m2

D

Bylderup-Bov - Korupmarkvej 8

2

1953

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

699.000
1.135
35.000
3.058/2.619
29121109

Villa, 1 fam.

Solgt

1.225.000
1.343
65.000
5.307/4.551
29121199

Villa, 1 fam.

116/8 m2

Bylderup - Slogsherredsvej 24

Tinglev - Lovtrup Vestermark 14

469.000
1.092
25.000
2.073/1.774
29119060

Villa, 1 fam.

Købsaftale underskrevet

Nybolig Michael Riis
Østergade 2 · 6270 Tønder
6271@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74723101
3

KØB - SALG - DIVERSE

PRIMA
HØ
i minibig til salg
Henvendelse
Uwe Festersen
tlf. 41 67 68 98

Alt indenfor tømrerog snedkerarbejde.

– OM VI KAN SÆLGE

SOMMERHUSET? - prøv
MIKKELSEN - TOFTLUND

www.74831280.dk

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

Har du lyst til at være en del af holdet
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter spiller en vigtig rolle. Vi fordeler opgaverne mellem
os og trives med at samarbejde. Kunne du tænke
dig at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant på vores årsmøde i marts og være med til
at gøre en forskel for Ældre Sagen i Tinglev?

Sæson

2022

Bjolderupgård
- din alsidige maskinstation

Speciale: Pasningsaftaler · Faste kørespor i græsmarker
Salg af majsensilage · Formidling af majs til biogas
Jord søges til dyrkning af biomajs

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

søger kandidater
til bestyrelsen
Som frivillig i Ældre Sagen har du mulighed for
at gøre en aktiv indsats til gavn for en række
medlemmer – og til gengæld får du selv en masse glæde og oplevelser. Du bliver del af et lokalt
- og et landsdækkende netværk af frivillige og
får bl.a. tilbudt gratis relevante kurser.

RENS SKROT

Gyllekørsel

Tinglev

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

Ældre Sagen i Tinglev har 1477 medlemmer og
40 frivillige. Vi har styr på økonomien og masser
af spændende aktiviteter. Vil du med på holdet –
så kan du være med til at sætte kursen lokalt. Og
her er kort fra idé til handling.
Ring eller skriv
Vil du vide mere så ring eller skriv til
repræsentanter for bestyrelsen:
• Andreas Brandenhoff, formand tlf: 74 64 65 02,
mail: a_brandenhoff45@hotmail.com
• Ole Kock Jensen, bestyrelsesmedlem
tlf: 71 75 52 04/mail: olekockjensen@gmail.com
eller kontakt foreningskonsulent
• Michael G. Nielsen tlf: 20 35 63 76
mail: mgn@aeldresagen.dk

Telefon 21 72 08 35
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

Alt i tømrer- og snedkerarbejde
Om-, til og nybygning af stort og småt

Ring på 22 77 48 69
og få et uforbindende tilbud

Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Ældre Sagen, Lokalbestyrelsen i Tinglev

v/ Simon Schultz

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«

BLIKKENSLAGER
ARBEJDE
Ervin Petersen, Gravløkke 93, 6372 Bylderup-Bov
Ring på tlf. 2071 5350 og hør nærmere
Hærvejen 9 · Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

* 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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

*

Aabenraa, Søndergade 6,

4

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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OPRYDNINGSSALG!

Assorterede
arbejdssko- og støv
ler
ass. størrelser

Alle vand- og fodertårn

- 25 %

- 30 %

SPAR

40 %

istøvler
m
m
u
g
e
n
r
ø
på b
lser
ass. større

Regntøj til børn
ass. størrelser
nu:

½ pris
Tilbuddene er gældende i uge 4 + 5 2022. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.
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GRAVERMEDHJÆLPER
En stilling som gravermedhjælper
ved Ravsted Sogns Menighedsråd er ledig pr. 15.3.2022.
Stillingen er på 30 timer pr. uge.
Der vil være forskellige gennemsnitlige ugentlige timetal henover årets
uger, afhængigt af opgaver og årstid. Nærmere aftale om placering
indgås med menighedsrådet ved
ansættelse.
Stillingen omfatter:
• Ren- og vedligeholdelse af
gravsteder og grønne områder og
fælles arealer
• Græsslåning, hækklipning og
grandækning
• Mindre vedligeholdelse af maskiner
• Rengøring af kirke, offentlige
toilet og graverfaciliteter
• Afløsning ved gudstjenester og
andre kirkelige handlinger, når
graveren har fri/ferie
Vi forventer, at du:
• Er respektfuld i forhold til kirken
og imødekommende overfor brugerne
• Har erfaring med eller kendskab
til kirkegårdsarbejde
• Har erfaring med brug af små
maskiner
• Kan lide at arbejde udendørs
• Kan arbejde selvstændigt, har
ordenssans og er omhyggelig
• Er praktisk anlagt, fleksibel og
kan afløse i weekender
• At du går positivt ind i at skabe et
godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde:
• En god alsidig arbejdsplads med
indflydelse på arbejdet.
• Gode kollegaer og
samarbejdspartnere
• Fleksibilitet

Ansættelse sker ved Ravsted
Sogns Menighedsråd beliggende
Ravsted Kirkevænge 1,
6372 Bylderup-Bov.
Nærmere oplysninger om stillingen
kan fås ved henvendelse til graver
Anette tlf. 29 66 62 31.
Ansøgningen med relevante bilag
sendes til Tina Ommen Ravsted
Hovedgade 79b, 6372 B-Bov eller
på mail til 9060fortrolig@sogn.dk.

Ansættelsessamtaler forventes at
finde sted fredag d. 25.2.22.
Menighedsrådet ønsker at indhente
referencer, hvorfor disse bedes
oplyst i ansøgningen.
Ansættelse og aflønning sker efter
Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået
mellem Kirkeministeriet og Fagligt
Fælles Forbund (3F). Aftalen kan
ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk
uddannelse kr. 257.3423,53 (trin 1)
og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning som ufaglært uanset uddannelse og på timeløn.

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.

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

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu
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Grundet Corona
frabedes påtænkt
opmærksomhed
venligst den 9. februar 2022.
Mange tak
Genia Nissen

___________________________________________________________

Betal med

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den
11.2.22 kl. 12.00.

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

MÆRKEDAGE

hos
Ugebladet

10890

Hej
Verdens bedste mor,
svigermor og bedstemor
Ute Hansen kan fejre 70
års fødselsdag d. 3. februar.
Vi glæder os til at fejre dig i
sommerhuset.

Tom 50 år
Et forsinket stort tillykke
med den runde dag.
Ønskes du af
Hajstrup, Bylderup-Bov,
Bøgevad og Bylderup

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Rekordår for CSR-virksomheder
i Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune uddeler hvert år CSR-mærke Aabenraa for at anerkende de
lokale virksomheder, der
påtager sig et socialt ansvar
ved at give plads til udsatte
borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft. 2022 er rekordår.
10. januar 2022 tildelte Arbejdsmarkedsudvalget hele
93 virksomheder CSR-mærker.
»Virksomheder, der tager
socialt ansvar, er af stor betydning for udviklingen af
arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune, og det glæder mig, at vi på trods af
coronakrisen har kunnet tildele mærket til et rekordhøjt antal virksomheder.
Det, at vi har så mange virksomheder, der i den grad
løfter en vigtig opgave, er et
kæmpe privilegie, og det
skal de anerkendes for,«
siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Dorrit
Knudsen.
Ved sidste års tildeling af
CSR-mærke
Aabenraa
kunne Arbejdsmarkedsudvalget godkende i alt 77 ansøgninger. En sammentælling af samtlige CSRvirksomheder siden den første uddeling i august 2016
viser, at 151 virksomheder
har modtaget CSR-mærke
Aabenraa en eller flere
gange frem til og med uddelingen i 2022. I år tæller listen 23 helt nye virksomheder, som har søgt
mærket for første gang.
»Det er utrolig flot, at så
mange virksomheder har
mere end 10 procent af virk-

somhedens medarbejdere
der er ansat på de forskellige ordninger, der kvalificerer til CSR-mærket. Særligt
med de omstændigheder,
der har været gældende i de
seneste to år. Det viser et
billede af at mange virksomheder i Aabenraa Kommune bidrager til øge
borgernes muligheder for
tilknytning til arbejdsmarkedet,« siger næstformand
for Arbejdsmarkedsudvalget, Hans-Christian Gjerlevsen.
Den officielle overrækkelse
af CSR-mærke Aabenraa
2022 vil finde sted ved en reception i Byrådssalen i februar 2022.
Fakta om CSR-mærke
Aabenraa
Corporate Social Responsibility (CSR) er et udtryk for
virksomhedernes samfundsansvar og deres arbejde
med at integrere sociale og
miljømæssige hensyn i deres
forretningsaktiviteter.
CSR-mærke Aabenraa centrerer sig om beskæftigelse
og uddannelse, og mærket
retter sig imod lokale virksomheder, der giver plads til
udsatte borgere igennem
virksomhedspraktik eller
fleksjob, og som løfter opgaver inden for uddannelse og
efteruddannelse ved for eksempel at ansætte elever og
voksenlærlinge eller gennemføre jobrotationsprojekter.
Kriteriet for at modtage
CSR-mærke Aabenraa tilpasses for hvert år og bliver
offentliggjort på Aabenraa
Kommunes hjemmeside i

løbet af foråret. Næste ansøgningsperiode for CSRmærke Aabenraa 2023
forventes at løbe fra 15. oktober til 15. december 2022.
Ansøgninger indsendes digitalt via en ansøgningsportal, som bliver tilgængelig på
hjemmesiden ved ansøgningsperiodens start. Kriteriet for at modtage CSRmærke Aabenraa 2022 var
som følger:
Virksomheder som ligger i
Aabenraa kommune, hvor
minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl.
elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) i indeværende
år har været ansat i en eller
flere af følgende ordninger:
- Virksomhedspraktik
- Uddannelsespraktik
-Løntilskud
-Fleksjob
- Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
- Ledige ansat i jobrotation
- Medarbejdere, der frivilligt
indgår i Beredskabet
- Voksenlærlinge
- Integrationsgrunduddannelse (IGU)
- Erhvervsgrunduddannelse
(FGU)
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- Elever under erhvervsuddannelse

Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter
Skinke gyros

Kylling, Cordon Bleu
eller fyldt mørbrad
med ﬂødekartoﬂer

800 g

00

55

Okse grydesteg
af tykkam
Frit valg
Pr. 1/2 kg

6000

4000

Fredag de

n 28. janua

Entrecote

10.00
Fra kl.

2 stk.

Pr. stk

5000

2400

Frokostplatte

Pr. stk.

95

69

smørre
brød

r

i betjent d

isk

Pandekager
med fyld

2 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 26. - 30. januar 2022

Tinglev
7

Vi laver alt i
BEGRAVELSESBINDERI

Vi
levere
Vi kan
kan levere
til
kirkernei i
til kirkerne
Tinglev,
Uge,
Tinglev,
Ravsted,
Bjolderup,
Uge,
Kliplev,
Ravsted,
Burkal,
Bylderup
Bylderup
og Burkalog
Kliplev

Åbningstider
Mandag-fredag kl. 9.00-16.00
Lørdag kl. 9.00-13.00

1 kasse Carlsberg eller
Tuborg/Tuborg Classic

3 for 2

30 flasker á 33 cl.

Let- eller mini
eller skummetmælk.

Ekskl. pant

9995

x-tra mælk

FAST
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ERBR ORSDAG
TING UGSEN
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Tinglev

Nice & Soft toiletpapir
eller køkkenrulle
Toiletpapir 6 rl. eller køkkenrulle 4. stk.
503-679 g. Kg-pris maks. 23,86. frit valg.

Haribo slikpose
Flere varianter. 120 g. Kg-pris 83,33.
Frit valg.
Pr. pose

00

10

Pr. pakke

00

12

Tradizionale eller
365 økologisk pizza
Dybfrost. 390-430 g.
Kg-pris maks. 51,28.
Frit valg

1 æske

2000
Faxe Kondi, 7Up
eller Pepsi

Kærgården
Flere varianter. 200 g. Kg-pris 60,00.

1 pakke

00

12

Flere varianter.
150 cl.
Literpris 8,67
+ pant. Frit valg
1 ﬂaske

1300

FÅ 15% RABAT
*
PÅ ALT NU
PÅ SØNDAG
Kun for medlemmer
*Vin og Spiritus er ikke inkluderet,
se øvrige vilkår på kampagner.coop.dk/medlemsrabat

12204 1

10/01/2022 13.25
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Udgivelser
2022
Uge 2 onsdag/torsdag 12./13. januar

Indleveringsfrister

Uge 4 onsdag/torsdag 26./27. januar
Uge 6 onsdag/torsdag 9./10. februar

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 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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Øget livskvalitet med hjælpemidler
Fjernsynet sender pludselig
med så lav lydfrekvens.
Avisen begynder at trykke
artiklerne med meget små
typer.
Trapperne begynder at
blive stejle, og pludselig ligger fortovsfliserne ikke helt
så lige, som de plejer.
Jo, der er meget i samfundet, der holder op med at
være, som det plejer, i takt
med, at vi bliver ældre.
Eller, som det jo nok nærmere er tilfældet: Der er
meget i os, der ændrer sig, i
takt med, at vi bliver ældre.
Kroppen skal nok fortælle
dig, at det er ved at være på
tide at få lidt hjælp. Det er
det, den gør, når avisens
tekster er gnidrede og fortovet føles som en offroad-

Tøv ikke med at bruge hjælpemidler, der kan forbedre
livskvaliteten. Foto: Ingimage.com
bane. Om du hører efter er
dog en anden snak.
Der er nemlig rigtig mange
seniorer, som er længe om
at tage aldersbetingede

hjælpemidler til sig. Vi kan
fint leve med briller, og høreapparatet er også blevet
acceptabelt for de fleste.
Men rollatorer, trappestole

og særlige køkkenredskaber er stadig et tabu for
mange, og derfor venter vi
med at tage dem til os, til
det er allermest nødvendigt.
Men det er noget pjat! For
det første har vi nemmere
ved at klare os og lære et
nyt hjælpemiddel at kende,
mens vi stadig kan klare os
nogenlunde uden. For det
andet er hjælpemidlerne en
hjælp – ikke en personlig
kritik. Det siger intet om
dig, at du har brug for en
rollator, en støttestrømpe
eller en stok. Det siger
noget om din alder. Den er
du faktisk fuldstændig uden
indflydelse på – men du kan
med et hjælpemiddel gøre
meget ved det, som alderen
gør ved dig.

Ring 112, hvis bilen går i stå på motorvejen
Uheld på motorvejen kan
ske for os alle, og alle skal
vide, at man skal ringe 112.

En ny kampagne fra Vejdirektoratet og politiet skal få
flere trafikanter til at ringe
112, når de har et uheld og
holder stille på motorvejens
vognbaner.

Ved alarmering via 112 kan
afmærkning og en ladvogn
hurtigt sendes til stedet. En
ladvogn kan typisk være
fremme inden for en halv
time fra alarmering.

Hvem skal man ringe til,
hvis bilen pludselig får motorstop midt på motorvejen
og ikke vil køre længere,
mens de andre biler suser i
høj hast forbi en? Svaret er
112.
Når en bil går i stå og holder stille i en af motorvejens vognbaner, er det en
alvorlig situation, for det
øger risikoen for følgeuheld. Nu skal en ny kampagne, »Ring 112«, fra
Vejdirektoratet og politiet
sætte fokus på problemet
og få flere trafikanter til at
ringe 112, når de har et mindre uheld i en vognbane på
motorvejen. Den nationale
kampagne, der løber i tre
måneder, bliver lanceret i
dag.
At trafikanter skal ringe
112, hvis de havarerer på
motorvejen, er en helt ny
anbefaling, der kun gælder
for uheld på motorvejen,
hvor bilen holder stille i en
af motorvejens vognbaner.
Formålet med kampagnen
er at øge både trafiksikkerheden og fremkommeligheden på motorvejene.
Transportminister Benny
Engelbrecht siger: «Et
uheld på motorvejen er
altid alvorligt, hvis man holder stille i en vognbane, og
dét kræver hurtig hjælp. Det
er vigtigt, at bilen kommer
af vejen så hurtigt som muligt, så der ikke opstår følgeuheld. Det er sådan, vi
skal til at tænke fremover,
og derfor skal man ikke
tøve med at ringe 112 for
hjælp. Det er et spørgsmål
om at få trafikken til at
flyde sikkert og hurtigt,
men det er altså også et
spørgsmål om at redde

Ladvognen vil bringe den
havarerede bil, dens fører
og medpassagerer til nærmeste sikre sted væk fra
motorvejen. Her kan bilisten modtage yderligere
hjælp fra sit eget vejhjælpsfirma.
menneskeliv, for det er farligt at opholde sig midt på
en motorvej.«
Den nye anbefaling kommer, da det kan være livsfarligt at befinde sig i en af
motorvejens vognbaner,
hvis man af den ene eller
anden årsag holder stille og
ikke kan køre videre. Også
ved mindre uheld som motorstop og punktering er
anbefalingen, at trafikanterne ringer 112, hvis bilen
ikke er nået ud i nødsporet,
men holder stille i en af motorvejens vognbaner. Et
mindre uheld kan være alt
fra en punktering til et motorstop eller et lille sammenstød.
Vicepolitiinspektør John
Jensen, Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling,
siger: »På motorvejene er
der ofte meget trafik, og
den høje hastighed, der
køres med, gør, at det hurtigt kan gå gruelig galt, hvis
en bil holder stille i en af
motorvejens vognbaner, og
der ikke er tale om kø. Vi
skal have trafikanterne til at
ringe 112, hvis de enten selv
har en bil, som ikke vil køre
længere, eller hvis de ser en
medtrafikant, der holder
stille i motorvejstrafikken
og ikke er kommet ud i
nødsporet, så vi hurtigt kan
få den rette hjælp frem.«

Baggrund for kampagnen
Vejdirektoratets undersøgelser viser, at for få trafikanter ringer til alarmcentralen 112, hvis de oplever mindre uheld, hvor der
ikke er brug for lægehjælp,
eller hvis de af andre årsager stopper og holder stille
i en vognbane på motorvejen. Det er et problem. Det
er en akut situation at holde
stille i en vognbane på en
motorvej, hvis man ikke
holder i kø, også selvom der
ikke er sket personskade.
Det er det, fordi faren for
følgeulykker er stor. Derfor
er der behov for den nye
anbefaling om at ringe 112.
Ringer man ikke ringer 112,
kommer hjælpen ikke så
hurtigt frem. Kan bilen ikke
køre videre og holder stille
i en af motorvejens vognbaner, bør der altid ske en
alarmering til 112, så der
kan sendes de relevante
ressourcer til stedet.
Fakta om uheld
på motorvejen
Vejdirektoratets Trafikcenter registrerer omkring
2300 uheld på motorvejen
hvert år.
Vejdirektoratets vurdering
er, at yderligere cirka 800
køretøjer om året havarerer
på motorvejen, som burde
ringe 112.

75 procent af alle uheld på
motorvejen har en varighed
på over en halv time. Cirka
47 procent af uheldene
varer mellem en halv til en
hel time, og cirka 10 procent
af de registrerede hændelser varer over to timer. De
længerevarende hændelser
over to timer involverer
stort set altid en lastbil.
Sådan gør man, hvis man
strander i en vognbane på
motorvejen
1. Tænd havariblink.
2. Tag din gule vest på (hav
den altid liggende inde i
bilen - ikke i bagagerummet).
3. Bring dig selv i sikkerhed
med den største forsigtighed på den anden side af
autoværnet. Nogle gange
kan det være mere sikkert at blive i bilen, hvis
du for eksempel holder
stille i den midterste
vognbane.
4. Ring 112.
5. Afvent hjælp.

Torsdagsmøde med
borgmesteren
Fra midt i februar vil borgere, foreninger og andre interesserede hver torsdag
efter aftale kunne træffe
Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen,
på hans kontor.
»Jeg vil gerne mødes med
de borgere og foreninger,
der har noget på hjerte og
gerne vil tale med mig. Derfor indfører jeg træffetider,
hvor alle interesserede kan
komme forbi til et møde.
Jeg håber, at træffetiderne
kan være med til at skabe
en god dialog med kommunens borgere og foreninger.
Forhåbentlig kan samtalerne også være med til at
bidrage til den fortsatte udvikling på tværs i hele kommunen,« siger borgmester
Jan Riber Jakobsen.

Der afsættes i udgangspunktet et kvarter til hvert
møde. Interesserede borgere eller foreninger kan
booke et møde hos borgmestersekretæren.
»Min dør og min telefon er
selvfølgelig også åben på
andre tidspunkter, men jeg
håber, at træffetiderne i første omgang indtil sommerferien kan være med til at få
endnu flere interesserede til
at bidrage til udviklingen i
kommunen,« siger Jan
Riber Jakobsen.
De nye træffetider indføres
i første omgang i en forsøgsperiode indtil sommerferien, hvorefter ordningen
evalueres.

…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

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

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

ALT I
BYGGERI
PRIVAT OG ERHVERV

TOTALENTREPRISE
NYBYG OG TILBYG
RENOVERING
VINDUER OG DØRE
FORSIKRINGSSKADER
HAL- OG STALDBYGGERI

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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UGENS TV

Lørdag den 29.01 kl. 19.00 på DR1: Se med direkte fra
Esbjerg Musikhus, når Danmarks indsamling sætter alle
sejl til for at hjælpe coronakrisens børn i verdens fattigste
lande. Søs Fenger, Lau Højen, Lis Sørensen, Poul Krebs
og Tina Dickow spiller live fra scenen. I callcenteret sidder en lang række kendte danskere parat og besvarer
seernes opkald. Tine Gøtzsche og Kristian Ring-Hansen
Holt er værter.

ONSDAG

TORSDAG

12.00 TV-Avisen
12.40 Made in Denmark II
(4:8)
13.25 Nak & Æd
- en krokodille i Zambia (8)
14.10 Hammerslag 2017 (3)
14.55 Kender du typen? 2016
(3:10)
15.40 Kriminalkommissær
Foyle (18)
17.15 En ny begyndelse II (5)
18.00 Antikduellen (12:12)
18.30 TV-Avisen
18.55 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
20.00 I hus til halsen (4:8)
21.00 TV-Avisen
21.25 Når mænd slår kvinder
ihjel (5)
21.55 Stockholm requiem:
Blodets bånd (2)
23.20 Alene i vildmarken USA:
Tilbage til stenalderen (4:6)
00.05 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.10 Bonderøven 2018 (1:7)
12.55 Made in Denmark II
(5:8)
13.40 Nak & Æd - en and
ved Randers Fjord (1:45)
14.10 Hammerslag 2017 (4)
14.55 Kender du typen? 2016
(4:10)
15.40 Kriminalkommissær
Foyle (19)
17.15 En ny begyndelse II (6)
18.00 Antikduellen (9:12)
18.30 TV-Avisen
18.55 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
20.00 Løvens hule (4:9)
21.00 TV-Avisen
21.25 Kontant: Brugte biler og
brudte løfter
22.05 Vera: Lille Lazarus (4)
23.35 Alene i vildmarken USA:
Tilbage til stenalderen (5:6)
00.20 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.25 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (2)
13.10 Sæt pris på Danmark (5)
13.50 Kurs mod fjerne kyster
14.40 Gutterne på kutterne
(3-4:7)
15.50 Ambulancen
- liv eller død (2)
17.00 [=] 17 Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 Håndbold: EM-studiet
17.55 Håndbold: EM
- kvartfinale (m)
19.25 Håndbold: EM-studiet
20.00 [=] Nyhederne
20.20 Regionalprogram
20.45 [=] Ingemann og kongerækken (4:6)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 Sporten med EM-studiet
22.50 [=] (G) Ruths hotel (4:5)
23.25 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.20 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (3)
13.10 Sæt pris på Danmark (6)
13.50 Kurs mod fjerne kyster
14.40 Gutterne på kutterne
(5-6:7)
15.50 Ambulancen (3)
17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 Håndbold: EM-studiet
19.00 [=] Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Junkfoodeksperimentet (1:2)
20.50 [=] Mesterlige
ombygninger (2)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 Sporten med EM-studiet
22.50 Nat-tv

17.40 Kunstquiz (2) 18.20 Kunstquiz (3) 19.00 Så er der mad - ud at
spise moderne (3:5) 19.30 Vejen er
lang - Kvinde, kend din krop (3:4)
20.00 Kvinderne, der overlevede
Ravensbrück 21.00 På sporet af
dronningerne (3:6) 21.30 Hitlers
danske soldater (3:5) 22.00 BilledBladet vs. Se og Hør (1977-1987)
(3:5) 22.30 Deadline 23.00 Fotografierne fra Auschwitz 23.55 De jødiske børn i Windermere 00.55 (G)
Tro til salg (4) 01.25 Efterforskning
af en voldtægt 02.10 Deadline nat

17.40 Kunstquiz (4) 18.20 (G)
Kunstquiz (5) 19.00 Så er der mad
- i den gode smags tjeneste (4:5)
19.30 Vejen er lang - Kampen går
videre (4:4) 20.00 Debatten 21.00
DR2 på job med verdens vildeste
dykkere 22.00 Når katastrofen rammer Danmark (3) 22.30 Deadline
23.00 Holocaust-benægtelse gennem tiden 00.00 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (6) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (2) 19.20 [=] Lykkehjulet (3) 19.50 [=] Jo færre, jo
bedre 20.35 James Bond: A View to
a Kill Eng. actionfilm fra 1985 med
Roger Moore og Christopher Walken. 22.50 Sean Connery - meget
mere end Bond 23.35 [=] Hvem vil
være millionær? 00.30 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 20 (9:15) 19.00
Boligkøb i blinde 3 (6:7) 20.00 NCIS
19 (4) 21.00 S.W.A.T. 5 (4) 22.00
Stolen Am. actionfilm fra 2012 med
Nicolas Cage og Josh Lucas. 00.00
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (72:138)
19.00 The Mentalist (73:138) 20.00
Politistyrken 2 (3) 21.00 Transformers: The Last Knight Am. actioneventyr fra 2017 med Mark Wahlberg
og Anthony Hopkins. 00.20 Nat-tv
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17.45 Death in Paradise (7) 18.45 [=]
(G) Lykkehjulet (3) 19.20 [=] Lykkehjulet (4) 20.00 [=] Komtessen
Dan. lystspil fra 1961 med Ebbe
Langberg og Malene Schwartz.
21.40 Mine år med dronning Elizabeth 22.30 Velkommen til Monaco
(1:3) 23.35 [=] Hvem vil være millionær? 00.25 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 20 (10:15)
19.00 Boligkøb i blinde 3 (7:7) 20.00
Forsidefruer 11 (1) 21.00 Real
Housewives of Beverly Hills 11 (19)
22.00 (G) Mordet i Orientekspressen
Eng. thriller fra 2017 med Kenneth
Branagh og Penélope Cruz. 00.25
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (73:138)
19.00 The Mentalist (74:138) 20.00
NCIS: L.A. 11 (17) 21.00 Bumblebee Am. sci-fi-actionfilm fra 2018
23.20 (G) Transformers: De faldnes
hævn Am. sci-fi-actionfilm fra 2009
med Shia LaBeouf og Megan Fox.
02.25 Nat-tv

ONSDAG 26. JANUAR - TIRSDAG 1. FEBRUAR
FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

12.00 TV-Avisen
12.10 Bonderøven 2018 (2:7)
12.55 Made in Denmark II
(6:8)
13.40 Nak & Æd - et vildsvin
på Djursland (2:45)
Dan. madserie.
14.10 Hammerslag 2017 (5)
Dan. boligquiz.
14.55 Kender du typen? (5:10)
Dan. dok.-serie.
15.40 Kriminalkommissær
Foyle (20)
Eng. krimiserie.
17.15 En ny begyndelse II (7)
Aust. dramaserie.
18.00 Antikduellen (10:12)
Dan. antikmagasin.
18.30 TV-Avisen
19.00 Disney Sjov
Underholdning
for hele familien.
20.00 Frederik IX
- i farlige tider (3:4)
Dan. dok.-serie.
21.00 TV-Avisen
21.15 Vores vejr
21.30 Salt
Am. actionfilm fra 2010 med
Angelina Jolie og Liev
Schreiber.
23.00 Bastille Day
Am. actionfilm fra 2016 med
Idris Elba og Richard Madden.
00.25 (G) Stockholm requiem:
Blodets bånd (2)
Sv. krimiserie.
02.00 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 (G) Kontant: Brugte
biler og brudte løfter
Magasin.
13.00 (G) Danmarks næste
klassiker (4:6)
Dan. underholdning.
14.00 (G) A Very British
Scandal (1:3)
Eng. dramaserie.
15.00 (G) Vera: Lille Lazarus
(4)
Eng. krimiserie.
16.30 Ukendt arving
(4:5)
No. dok.-serie.
17.15 Lykkeland (7:8)
No. dramaserie.
18.00 Søren Vesters have
- Rum, former og struktur
(2)
Dan. havemagasin.
18.30 TV-Avisen
TV Avisen giver hver dag et
overblik over dagens vigtigste nyheder fra Danmark og
verden omkring os og samler
op, giver overblik og perspektiv på de største begivenheder og historier i tiden..
19.00 Danmarks Indsamling
Dan. underholdning
fra 2022.
00.00 (G) Maigret
på Montmartre
Eng. krimi fra 2017
med Rowan Atkinson og
Mark Heap.
01.30 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.10 (G) Sport 2021
Dan. underholdning fra 2021.
13.40 The Big Year
Am. komedie fra 2011 med
Jack Black og Owen Wilson.
15.15 (G) Frederik IX
- Den svære kærlighed
(2:4)
Dan. dok.-serie.
16.15 (G) Frederik IX
- i farlige tider
(3:4)
Dan. dok.-serie.
17.15 Lykkeland
(8:8)
No. dramaserie.
18.00 Madnørderne (4)
Dan. madserie.
18.30 TV-Avisen
19.00 Alaskas dyre-refugium
Østr. naturprogram fra 2020.
20.00 A Very British Scandal
(2:3)
Eng. dramaserie.
21.00 21 Søndag
Magasin.
21.34 Søndagsvejr
21.35 Sportsmagasinet
Magasin.
21.55 Showtrial (5:5)
Eng. krimiserie.
22.55 Sneengle (1:6)
Sv.-dan. dramaserie.
23.55 (G) Wallander:
Fotografen
Sv. krimiserie.
01.25 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.10 Bonderøven 2018 (3:7)
Dan. dok.-serie.
12.55 Made in Denmark II
(7:8)
Dan. dok.-serie.
13.40 Nak & Æd
- en råge ved Råsted (3:45)
Dan. madserie.
14.10 Hammerslag 2017 (6)
Dan. boligquiz.
14.55 Kender du typen? (6:10)
Dan. dok.-serie.
15.40 Kriminalkommissær
Foyle (21)
Eng. krimiserie.
17.15 En ny begyndelse II (8)
Aust. dramaserie.
18.00 Antikduellen (11:12)
Dan. antikmagasin.
18.30 TV-Avisen
18.55 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
Dan. talkshow.
20.00 Nak & Æd - en kanin
på Endelave (1:8)
Dan. dok.-serie.
21.00 TV-Avisen
21.25 Spionkrigen i Ringsted
(1)
Dan. dok.-serie.
21.55 The Bay (1:3)
Eng. krimiserie.
23.25 Alene i vildmarken USA:
Tilbage til stenalderen (6:6)
Am. dok.-serie.
00.10 Taggart: Engleøjne (1)
Skotsk krimiserie.
01.40 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.10 Bonderøven 2018 (4:7)
12.55 Made in Denmark II
(8:8)
13.40 Nak & Æd
- krebs på Nordfyn (4:45)
Dan. madserie.
14.15 Hammerslag 2017 (7)
Dan. boligquiz.
15.00 Kender du typen? 2016
(7:10)
Dan. dok.-serie.
15.45 Kriminalkommissær
Foyle (22)
Eng. krimiserie.
17.15 En ny begyndelse II (9)
Aust. dramaserie.
18.00 Antikduellen (12:12)
Dan. antikmagasin.
18.30 TV-Avisen
18.55 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
Dan. talkshow.
20.00 Danmarks næste
klassiker (5:6)
Dan. underholdning.
21.00 TV-Avisen
21.25 Horisont
Magasin.
21.50 Wallander: Containeren
Sv. krimiserie.
23.20 Gift ved første blik USA
XI (1:21)
Am. datingserie.
00.00 Taggart: Engleøjne (2)
Skotsk krimiserie.
00.50 Taggart: Engleøjne (3)
Skotsk krimiserie.
01.40 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,
Sporten og Vejret
12.20 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (4)
13.10 [=] Sæt pris på Danmark
(7)
13.50 [=] Kurs mod fjerne
kyster (5)
14.35 [=] Trailerpark
Danmark (1:6)
15.15 [=] Trailerpark
Danmark (2:6)
15.50 Ambulancen
- liv eller død (4)
17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.25 Håndbold: EM-studiet
Magasin.
17.55 Håndbold:
EM - semifinale (m)
Semifinale.
18.40 Håndbold:
EM - semifinale (m)
Semifinale.
19.50 [=] Nyhederne
20.05 Regionalprogram
20.25 Håndbold:
EM - semifinale (m)
Semifinale.
21.10 Håndbold:
EM - semifinale (m)
Semifinale.
22.05 Håndbold: EM-studiet
Magasin.
22.30 Braven
Am. film fra 2018 med Jason
Momoa og Garret Dillahunt.
00.10 Finding Steve McQueen
01.45 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.15 [=] (G) Olsen-banden
i Jylland
Dan. komedie fra 1971 med
Ove Sprogøe og Morten
Grunwald.
14.00 [=] Kærlig hilsen 1970
14.50 [=] (G) Verdens vildeste
håndboldkamp
15.50 Håndbold: Studiet
16.05 Håndbold: HerningIkast - Viborg (k)
Bambusa Kvindeligaen.
16.50 Håndbold: HerningIkast - Viborg (k)
Bambusa Kvindeligaen.
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
19.45 [=] Sporten
20.00 [=] X Factor (5)
Dan. underholdning.
21.15 Spy
Am. actionkomedie fra 2015
med Melissa McCarthy
og Jude Law.
23.15 Flightplan
Am. actionfilm fra 2005
med Jodie Foster og Peter
Sarsgaard.
00.55 (G) En særlig gave
Am. drama fra 2017 med
Chris Evans og Lindsay
Duncan.
02.45 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.15 [=] Kurs mod nord (4:6)
13.10 [=] Kurs mod nord (5:6)
Dan. dok.-serie.
14.00 [=] Kurs mod nord (6:6)
Dan. dok.-serie.
14.50 Håndbold: EM-studiet
Magasin.
15.25 Håndbold: EM - bronzekamp (m)
Bronzekamp.
16.10 Håndbold: EM - bronzekamp (m)
Bronzekamp.
17.00 Håndbold: EM-studiet
Magasin.
17.55 Håndbold: EM - finale
(m)
Finale.
18.40 Håndbold: EM - finale
(m)
Finale.
20.00 [=] Nyhederne
20.30 Regionalprogram
21.00 [=] Margrete den Første
(2:3)
Dan. drama-miniserie
fra 2021.
21.55 Gemini Man
Am. thriller fra 2019 med
Will Smith og Mary Elizabeth Winstead.
23.55 (G) Verdens vildeste
hoteller (7)
Am. dok.-serie.
00.50 (G) Verdens vildeste
hoteller (1)
Am. dok.-serie.
01.50 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne, Sporten og Vejret
12.25 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (5)
13.15 [=] Sæt pris på Danmark
(8)
13.50 [=] Kurs mod fjerne
kyster (6)
14.40 [=] Trailerpark
Danmark (3:6)
15.15 [=] Trailerpark
Danmark (4:6)
15.50 Ambulancen
- liv eller død (5)
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 [=] Mary - kronprinsesse
med hjertet
20.50 [=] Mit spaltede jeg (1:2)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 [=] Hotel Savoy
- femstjernet luksus (2)
23.20 [=] Mesterlige
ombygninger (5)
23.55 [=] Størst (2)
Dan. dok.-serie.
00.45 Verdens vildeste hoteller
(3)
Am. dok.-serie.
01.45 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne, Sporten og Vejret
12.25 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (6)
13.15 [=] Sæt pris på Danmark
(9)
13.55 [=] Kurs mod fjerne
kyster (7)
14.40 [=] Trailerpark
Danmark (1:6)
15.15 [=] Trailerpark
Danmark (2:6)
15.50 Ambulancen
- liv eller død (6)
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 [=] Som sunket i jorden
(3)
20.55 [=] Ruths hotel (5:5)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 Kernen
22.55 [=] (G) Mit spaltede jeg
(1:2)
Dan. dok.-serie.
23.30 [=] Størst (3)
Dan. dok.-serie.
00.20 Verdens vildeste hoteller
(4)
Am. dok.-serie.
01.25 Nat-tv

18.05 Kunstquiz (7) 18.45 Huset på
Christianshavn (68:84) 19.25 Huset
på Christianshavn (69:84) 20.00 12
Years a Slave Am. drama fra 2013
med Chiwetel Ejiofor og Michael
Fassbender.
22.10
Guldkorn
1980'erne: 1988 22.30 Deadline
23.00 (G) Debatten 00.05 (G) Freddie Mercury: Det sidste kapitel
01.35 Tvillinger og mordere 02.20
Deadline nat

17.50 Lige på kornet Am. actionfilm
fra 1993 med Clint Eastwood og
John Malkovich. 19.50 Før søndagen 20.00 En affære No. drama fra
2018 med Andrea Bræin Hovig og
Tarjei Sandvik Moe. 21.30 Fremtidens havnebyer 22.30 Deadline
23.00 Alting begynder i morgen
Eng.-fr. dramakomedie fra 2016
med Omar Sy og Clémence Poésy.
00.55 Nat-tv

19.00 Gaming in Symphony 20.00
Rick Stein i Wien 21.00 Den klassiske musikquiz (4) 22.00 Længe
leve - Master Fatman (2:4) 22.30
Deadline 23.00 Et liv i ti billeder (5)
23.55 Psaligrafi: Med saksen som
pensel 00.50 Kongelige smykker
(2:2) 01.50 Deadline nat

17.35 Kunstquiz (9) 18.15 Kunstquiz (1:10) 19.00 Så er der mad Verdens bedste (5:5) 19.30 Danskere i DDR (1:4) 20.00 Meldt savnet III (1:3) 21.00 Dobbeltgængerne
(1:6) 21.45 Dobbeltgængerne
(2:6) 22.30 Deadline 23.00 Slavernes glemte historie (1:4) 00.00
Nat-tv

17.35 Kunstquiz (2:10) 18.20
Kunstquiz (3:10) 19.05 Sådan er
danskerne: En sløv krop og en træt
sjæl 19.35 Danskere i DDR (2:4)
20.05 Verdens smukkeste togrejser
(10) 20.50 Imelda - den stenrige førstedame 22.30 Deadline 23.00 Slavernes glemte historie (2:4) 00.00
Solvikskolen - Den svenske Steiner
skandale (2:3) 01.00 (G) Middelhavet rundt med Simon Reeve (2:4)
02.00 Deadline nat

18.00 Death in Paradise (8) 19.00
Fint skal det være (2) 19.35 Fint skal
det være (3) 20.05 En sag for Frost
(1) 21.55 Kriminalkommissær Barnaby (3) 23.40 Mord i Auckland (4)
00.25 Nat-tv

18.05 [=] (G) Jo færre, jo bedre 19.00
Fint skal det være (4) 19.35 Fint skal
det være (5) 20.10 [=] Med på noderne (2) 21.00 America's Got Talent (20) 22.30 America's Got Talent
(21) 23.55 The Graham Norton
Show (8) 00.45 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 20 (11:15)
19.00 (G) LOL Am. komedie fra
2012 med Jean-Luc Bilodeau og
Douglas Booth. 21.00 What Men
Want Am. komedie fra 2019 med
Taraji P. Henson og Richard Roundtree. 23.30 (G) The Italian Job Am.eng.-fr. actionfilm fra 2003 med
Mark Wahlberg og Charlize Theron.
01.55 Nat-tv

18.00 (G) Forsidefruer 11 (1) 19.00
(G) The Librarian Am. eventyrfilm
fra 2004 med Noah Wyle og Sonya
Walger. 21.00 The Long Kiss Goodnight Am. actionfilm fra 1996 med
Geena Davis og Samuel L. Jackson.
23.45 (G) Stolen Am. actionfilm fra
2012 med Nicolas Cage og Josh Lucas. 01.40 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (74:138)
19.00 The Mentalist (75:138) 20.00
NCIS: L.A. 11 (18) 21.00 Die Hard
Am. actionfilm fra 1988 med Bruce
Willis og Alan Rickman. 23.50
Shoot 'Em Up Am. actionfilm fra
2007 med Clive Owen og Paul Giamatti. 01.35 Nat-tv

17.40 (G) Transformers: The Last
Knight Am. actioneventyr fra 2017
med Mark Wahlberg og Anthony
Hopkins. 21.00 Die Hard - Mega
Hard Am. actionfilm fra 1995. 23.45
(G) Die Hard Am. actionfilm fra
1988 med Bruce Willis og Alan
Rickman. 02.30 Nat-tv

18.15 [=] (G) Jo færre, jo bedre 19.05
Fint skal det være (6) 19.45 Fint skal
det være (1) 20.15 Fint skal det
være (2) 20.55 [=] Sømænd og svigermødre Dan. komedie fra 1962
med Kjeld Petersen og Dirch
Passer. 22.25 (G) Kriminalkommissær Barnaby (3) 00.05 (G) America's
Got Talent (20) 01.30 (G) America's
Got Talent (21) 02.55 Fornyet
mistanke (6) 03.45 Charlie's Angels
(18)

18.50 (G) Fangerne på fortet (5)
20.00 (G) Luksusfælden 27 (4)
21.00 The Rhythm Section Eng. actionfilm fra 2020 med Blake Lively
og Jude Law. 23.25 (G) The Long
Kiss Goodnight Am. actionfilm fra
1996 med Geena Davis og Samuel
L. Jackson. 01.55 Nat-tv

18.00 (G) Bumblebee Am. sci-fiactionfilm fra 2018 med Hailee Steinfeld og Jorge Lendeborg Jr.. 20.30
Amerikansk fodbold 00.05 Nat-tv

17.35 Death in Paradise (1) 18.35 [=]
(G) Lykkehjulet (4) 19.20 [=] Lykkehjulet (13) 19.50 [=] Hvem vil
være millionær? 20.45 Deja-vu med
Frøkjær (1:8) 21.45 [=] Manden på
Svanegården Dan. lystspil fra 1972
med Willy Rathnov og Bodil Udsen.
23.20 [=] Hvem vil være millionær?
00.15 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 20 (12:15)
19.00 MasterChef - Danmarks største madtalenter 8 (1) 20.00 Fangerne
på fortet (6) 21.20 Batman v Superman: Dawn of Justice Am. actionfilm fra 2016 med Ben Affleck og
Henry Cavill. 00.25 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (75:138)
19.00 The Mentalist (76:138) 20.00
NCIS: L.A. 11 (19) 21.00 Die Hard
4.0 Am. actionfilm fra 2007 med
Bruce Willis og Timothy Olyphant.
23.50 (G) Die Hard - Mega Hard
Am. actionfilm fra 1995 med Bruce
Willis og Samuel L. Jackson. 02.25
Nat-tv

17.35 Death in Paradise (2) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (13) 19.20 [=] Lykkehjulet (14) 19.50 [=] Jo færre, jo
bedre 20.40 Kriminalkommissær
Barnaby (4) 22.35 Nye mord med
frøken Fisher (5) 23.30 [=] Hvem vil
være millionær? 00.25 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks
største madtalenter 8 (1) 19.00 MasterChef - Danmarks største madtalenter 8 (2) 20.00 Luksusfælden 27
(5) 21.00 Operation Cannabis (1)
22.00 Safe Am. actionfilm fra 2012
med Jason Statham og Catherine
Chan. 00.00 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (76:138)
19.00 The Mentalist (77:138) 20.00
NCIS: L.A. 11 (20) 21.00 SpiderMan Am. actionfilm fra 2002 med
Tobey Maguire og Kirsten Dunst.
23.30 (G) Die Hard 4.0 Am. actionfilm fra 2007 med Bruce Willis og
Timothy Olyphant. 02.05 Nat-tv

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

- der ønsker en miljørigtig profil...

Fulddækkende forsikring haves

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

Er det tid til

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

Uge
Vognmandsforretning
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

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.

Iprinting er et aktivt, miljøbevidst valg
til fordel for klimaet…

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%.

ClimateCalc

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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Så skal vi i gang ...
Tænk på om du kan tage en ensom med.
Ældre Sagens
Grønlangkålsspisning

Ring til Per Nielsen 6014 9693 hvis
du har brug for transport?

på Saksborg kro
søndag den 27. februar kl. 12.
Menu: Grønlangkål med tilbehør
og dessert/kaffe.
Pris i alt 175 kr.
Rebbølorkestrene underholder og
spiller op til dans.

Jørn Buch foredrag

Tilmelding og betaling senest 17.
februar på hjemmesiden:
aeldresagen/tinglev eller
Werner 40 35 85 20 / Ole 71 75 52 04.

tirsdag den 8. februar kl. 9.30
i Rebbølcentret
Vi bruger også den nye
højskolesangbog

mandag den 7. februar kl. 14.30
i Rebbølcentret
Fuglsang Damgaard – heltemodig
biskop under besættelsen

Sangcafe

Fire ud af ti voksne cyklister
vil køre videre, selv om de
ikke har lys på cyklen, når
det bliver mørkt, viser en
undersøgelse fra Rådet for
Sikker Trafik. Mange bilister
har ofte svært ved at se cyklisterne i mørket.

Det sker...
i Tinglev og omegn

Forestil dig, at det er mørkt,
og der kun er begrænset gadebelysning. Hvad gør du,
hvis du har glemt dine cykellygter, eller de er gået i
stykker?

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

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

1. Tinglev-Uge Pensionistforening inviterer til Rummikub hver onsdag
på Grønnevej 41 i Tinglev kl. 10-11.30.

Februar
Tir.

1. Tinglev-Uge Pensionistforening afholder fællessang på Grønnevej 41 i
Tinglev kl. 10-11.30.

Tor.

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

Tor.

3. Tinglev-Uge Pensionistforening afholder generalforsamling i
Borgerhuset i Tinglev kl. 14.00.

Man.

7. Ældre Sagen afholder foredrag med Jørn Buch i Rebbølcentret kl. 14.30.

Tir.

8. Ældre Sagen afholder sangcafé i Rebbølcentret kl. 9.30.

Man. 21. Bolderslev Fritidscenter afholder generalforsamling i centret kl. 18.30.
Man. 21. Ravsted Forsamlingsgård afholder generalforsamling i krostuen kl. 19.
Tir.

For mange cykler uden lys
i mørket

22. Sozialdienst Burkal afholder generalforsamling i Gemeindehaus i
Bylderup-Bov kl. 14.00.

Tor.

24. Slogs Herreds Hus afholder generalforsamling i huset kl. 19.00.

Lør.

26. Bolderslev Lokalråd afholder generalforsamling i Bolderslev Fritidscenter kl. 9.30.

Det spørgsmål har Rådet
for Sikker Trafik stillet til
2.374 voksne cyklister, og
svarene viser, at 32 % vil
gøre det rigtige og lade være
med at cykle eller vil trække
cyklen. Men 44 % af cyklisterne siger, at de vil vælge
at cykle videre i mørket, selv
om de kan være svære at se.
»Når vi er i trafikken, så er
vi afhængige af hinanden.
Særligt her om vinteren kan
det være svært at se cyklisterne, hvis de ikke har lys
på cyklen, når mørket falder
på. Det betyder, at man risikerer at blive overset,« siger
Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i
Rådet for Sikker Trafik.
En måde at sikre, at man
altid har lys på, er at få fastmonteret cykellygter på
cyklen. Som et alternativ
kan man have et par ekstra
cykellygter med i tasken.
Her er problemet størst
Når man ser på, hvem der
siger, at de vil cykle videre i
mørket, selv om de ikke har
lys på cyklen, er der stor forskel på, hvem der svarer
hvad.

Søn. 27. Ældre Sagen inviterer til grønlangkålsspisning på Saksborg Kro kl. 12.

Marts
Fre.

18. Jyndevad Forsamlingshus og Dansk Forening St. Jyndevad afholder
generalforsamling i Jyndevad Forsamlingshus kl. 19.00.

Det er særligt de mandlige
cyklister - og mest i aldersgruppen 18-35 år - der siger,
at de vil cykle uden lys i
mørket. Og når man ser på
regionerne, er problemet

Hos os kan du få

14

Telefon 74 64 40 38

100% miljø-neutrale

mail@iprinting.dk

tryksager

størst i region Hovedstaden,
hvor 50 % af cyklisterne
siger, at de vil vælge at cykle
videre uden lys i mørket,
mens fx 39 % af cyklisterne
i region Sjælland siger, at de
vil cykle videre uden lys.
Bilister kan have
svært ved at se dig
Cyklister uden lys er også
noget, som mange bilister
har mødt i trafikken. Det
viser en anden undersøgelse, som Rådet for Sikker
Trafik har gennemført i
2021.
I den undersøgelse har man
spurgt 1.841 bilister, om de
har oplevet, at der var cyklister, man som bilist havde
svært ved at se på grund af
manglende eller utilstrækkeligt lys på cyklen. I undersøgelse svarer 32 % af
bilisterne, at det har de oplevet meget ofte eller ofte
inden for de sidste tre måneder.
»En del af cyklisterne siger,
at når de cykler uden lys, så
kører de mere forsigtigt.
Men det ændrer ikke ved, at
andre kan have meget svært
ved at se dig i mørket, når
du ikke har lys på. Så selv
om man ikke kan overskue
at lade cyklen stå eller
trække den, så er det det
bedste, man kan gøre i situationen - både for sig selv og
andre i trafikken,« siger Liv
Knoblauch Kofoed-Jensen,
seniorprojektleder i Rådet
for Sikker Trafik.
Quiz: Har du styr på cykellygterne? Test din viden her.
Lys på cyklen
- fire gode råd:
Tjek dine egne - og dine
børns - cykellygter en gang
om ugen
Skift batteri, hvis lygten lyser
svagt. Husk, at batterier holder kortere tid i kulden

Få fastmonteret magnetlygter, hvis du vil undgå batteriskift
Hav et par ekstra cykellygter med i tasken
Fakta om undersøgelsen:
Så mange cykler uden lys i
mørket:
Forestil dig, at det er mørkt
og der kun er begrænset gadebelysning. Hvad gør du,
hvis du har glemt dine cykellygter eller de er gået i
stykker? (tallene er rundt
op/rundet ned):
Jeg cykler afsted som normalt - uden lys: 5 %
Jeg cykler afsted, men mere
forsigtigt - uden lys: 39 %
Jeg lader være med at cykle
eller trækker cyklen: 32 %
Ikke relevant - den situation
har jeg aldrig været i: 18 %
Andet: 5 %
Ved ikke: 2 %
Regionale tal - cyklister:
Så mange cyklister siger, at
de cykler videre, selv om det
er mørkt, og de ikke har lys
på cyklen eller cykellygterne er gået i stykker:
Nordjylland: 41 %
Midtjylland: 40 %
Syddanmark: 40 %
Hovedstaden: 50 %
Sjælland: 39 %
Alle: 44 %
(Kilde: repræsentativ spørgeskemaundersøgelse
blandt 2.374 cyklister).
Fakta om undersøgelsen:
Så mange bilister har mødt
cykler uden lys:
Så mange bilister har i løbet
af tre måneder meget ofte
eller ofte mødt cyklister,
som de havde svært ved at
se på grund af manglende
eller utilstrækkeligt lys på
cyklen:
Nordjylland: 26 %
Midtjylland: 28 %
Syddanmark: 32 %
Hovedstaden: 41 %
Sjælland: 26 %
Alle: 32 %

ClimateCalc

Flagdage i 2022

Elever fejrede
100 skoledage

Tinglev-Uge
Pensionistforening
afholder ordinær

Generalforsamling
i Borgerhuset i Tinglev
tirsdag den 17. februar kl. 14.00
Dagsorden ifgl. vedtægter.
Bestyrelsen

Brug en vinterdag til at opsætte en flagstang i haven for
der er altid noget at flage for. Foto: Kehlet
Der er ikke meget havearbejde i januar, men derfor
kan man sagtens finde på
gode anledninger til at gå i
haven. For eksempel for at
hejse Dannebrog.
Der er masser af anledninger til at hejse flaget, og hvis
man ikke allerede har en
flagstang, er det oplagt at
bruge en vinterdag på at
indkøbe og opsætte flagstangen, så I er klar til at
hejse flaget til tops i forbindelse med de mange flagdage, der er i løbet af året.
Flagdagene
De officielle flagdage fremgår af mange kalendere,
men listen over henholdsvis
civile flagdage og Forsvarets flagdage for 2022 er følgende:
Civile flagdage:
1. januar: Nytårsdag.
5. februar: Kronprinsesse
Marys fødselsdag.
6. februar: Prinsesse Maries
fødselsdag.
9. april: Besættelsesdagen.
(Der flages på halv stang til
kl. 12.00 og herefter på hel
stang)
15. april: Langfredag. (Der
flages på halv stang hele
dagen)
16. april: Hendes Majestæt
Dronningens fødselsdag.
17. april: Påskedag.
29. april: Prinsesse Benediktes fødselsdag.
5. maj: Befrielsesdagen
26. maj: Kristi Himmelfartsdag.

Det nye fra
lokalområdet
finder man altid
i den lokale
ugeavis!

26. maj: Kronprins Frederiks fødselsdag.
5. juni: Grundlovsdag og
Pinsedag.
7. juni: Prins Joachims fødselsdag.
15. juni: Valdemarsdag og
genforeningsdag.
21. juni: Grønlands nationaldag.
29. juli: Færøernes nationale
festdag.
5. september: Danmarks
udsendte.
25. december: Juledag.
Forsvarets flagdage:
29. januar: Holmens Hæderstegn.
2. februar: Kampen ved Mysunde 1864.
11. februar: Stormen på København 1659.
2. april: Slaget på Reden
1801.
18. april: Slaget ved Dybbøl
1864.
9. maj: Kampen ved Helgoland 1864.
5. juni: Kampen ved Dybbøl
1848.
1. juli: Slaget i Køge Bugt
1677.
6. juli: Slaget ved Fredericia
1849.
25. juli: Slaget ved Isted
1850.
4. oktober: Stormen på Frederiksstad 1850
(Kilde: Danmarks-Samfundet)

Så skete det endelig! Eleverne i 0. klasse på Bylderup skole og Børnehus,
kunne i sidste uge fejre, at
de har gået 100 dage i skole.
Og det skulle selvfølgelig
fejres med manér. Så der
var flag, fest, farver, og
den røde løber lå klar ved
klassedøren.

Desuden var der planlagt
en række sjove aktiviteter
om tallet 100 - f.eks. briller
i 100-design, og kager som
var pyntet med det runde
tal.
Jo - ingen kunne være i
tvivl om, at dagen var helt
magisk for de yngste elever og deres lærer!

Ravsted Sogn
Forsamlingsgaard

afholder

generalforsamling
mandag d. 21. februar kl. 18.30
i Fritidscentret
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning og regnskab
3. Indkomne forslag
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Eventuelt
Bestyrelsen

afholder

Generalforsamling
mandag den 21. februar
kl. 19.00 i krostuen

Kulturcenter Vest
Bestyrelsen

Andelsselskabet
Jyndevad Forsamlingshus og
Dansk Forening St. Jyndevad
afholder

OBS
ny dato

ordinær
generalforsamling
fredag den 18. marts 2022
i Jyndevad Forsamlingshus

Kl. 19.00-19.30: Dansk Forening, St. Jyndevad.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Kl. 19.30-20.00: Andelsselskabet Jyndevad
Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamlingerne serveres en let anretning
og der lægges op til et par hyggelige timer sammen.
Bestyrelserne

Gudstjenester
TINGLEV
Søndag d. 30. kl. 10.30.
Søndag d. 6. kl. 10.30.
BJOLDERUP
Søndag d. 30. kl. 10.30.
Søndag d. 6. kl. 10.30.
RAVSTED
Søndag d. 30. kl. 10.30.
BYLDERUP-BOV
LM FRIMENIGHED
Søndag d. 30. kl. 10.30.
Søndag d. 6. kl. 10.30.
BYLDERUP
Søndag d. 30. kl. 10.30.
BURKAL
Søndag d. 30. kl. 16.00.

Bolderslev Fritidscenter

Generalforsamling
Torsdag den 24. februar kl. 19.00
i Slogs Herreds Hus
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest den 18. februar.
Huset er vært ved kaffe og kage
Vel mødt !

Tinglev-Uge
Pensionistforening
Hjernetræning - NYT
Nyhed: Vi starter et nyt kursus i træningen af de små
grå celler. Vi må jo indrømme, at hukommelsen ikke
er hvad den har været:

Husk hjernetræning er ikke flovt men sjovt!

Der Sozialdienst
Buhrkall

Generalversammlung
Dienstag, den 22. Februar 14.00 Uhr
im Gemeindehaus in Bülderup-Bau

Vi starter torsdag d. 3. februar
kl. 9.30-11.00 på Grønnevej 41
i Tinglev.
Tilmelding til Erhard Lousen
på lousen@mail.dk eller
tlf. 25 70 92 42.

Fællessang
starter 1. februar fra kl. 10.00-11.30 altid i ulige uger.
Mød op.

Tagesordnung laut Satzungen
Nach der Generalversammlung gemütliches
Kaffeetrinken.
Herzlich Willkommen!
Der Vorstand

Rummikub
hver onsdag fra kl. 10.00-11.30 henvendelse til Anne
Marie Martensen tlf. 20 82 44 70.
Tinglev og Uge Pensionistforening
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Altid et godt tilbud i vinduer og døre
Træ - plast - træ/alu
Også reparation af samme
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DØGN

Gl. Aabenraavej 4 · 6360 Tinglev

ved indbrud

Tlf. 74 64 43 38

SERVICE

