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TRYK 
Jysk Fynske Medier P/STINGLEV

AUTOMESTER F. CHRISTENSEN 

BECKS AUTOSERVICE 

BEREDSKABSSTYRELSEN  
CENTER FOR UDDANNELSE 

BRDR. BONNICHSEN 

CONTIGA TINGLEV 

DER NORDSCHLESWIGER 

DIN MOBILE HØRELSE 

EDC TINGLEV / AABENRAA 

ELGÅRDEN TINGLEV 

ENTREPRENØR KIM P. HANSEN 

FAKTA 

HANS HOLM MASKINFORRETNING 

KEBABHUSET 

KOHBERGTANDKLINIK 

LHN TINGLEV 

MATEK STEEL 

MR TØMRER 

MURERNE KROGH & KLINGENBERG 

NATURMÆLK 

PEAB 

PETERSENS VVS 

RADIO SØRENSEN 

REVISOR H.C. CHRISTENSEN 

STATOIL TINGLEV 

SUPER BRUGSEN 

SYDBANK 

TINGLEV APOTEK 

TINGLEV BEGRAVELSESFORRETNING 

TINGLEV BOGTRYKKERI 

TINGLEV KLOAK- OG HAVESERVICE 

TINGLEV MØBELFORRETNING 

TINGLEV TØMRERFORRETNING 

TINGLEV VINDUESPOLERING 

UGE LYSTFISKERI OG CAMPING 

VESTJYSK BANK 

- TIL GAVN FOR  
TINGLEV

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

Gaven til alle højtider!  
Støt dit lokale butiks- og  
erhvervsliv - køb et gavekort 
 
Gavekortet er digitalt og  
kan købes i SuperBrugsen,  
Tinglev. 
 
Gavekortene kan indløses  
hos mange af foreningens  
medlemmer.

Handel lokalt og 

brug den lokale 

håndværker

100% miljø-neutrale  

tryksager & reklameartikler 
Telefon 74 64 40 38  

mail@iprinting.dk
ClimateCalc
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TAKSIGELSER
Hjertelig tak 

for den store deltagelse 
ved 

Gerd Clausen’s 
bisættelse. 
Tak for alle blomster og 
hilsner. 
Tak til sognepræst Søren 
og tak til bedemad Kurt 
og til kirketjener Klaus. 

På familiens vegne 
Kirsten Clausen 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

70 11 07 07

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

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 mangfoldig- 
gørelse er forbudt uden vor tilladelse.  
Læserbreve og stof med annoncemæssig karakter medtages ikke. 
Ugebladet omdeles onsdag/torsdag og udkommer 24 gange i løbet af 2021 i ca. 9.000 
eksemplarer hver gang. 

TINGLEV

Bil tlf. 21 20 15 43 
v/ Morten Justesen

KLOAKSERVICE 
Weekendvagt 74 64 62 47  

 
 
TELEFON 74 64 62 47 · Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev

Nørremarken 2 · 6360 Tinglev 
Telefon 74 64 40 56

Hvidevare-service 
Rep. og salg af  

hårdehvidevarer... 

Ingen startgebyr

EL-VAGT 
74 64 40 56

Reparation og salg af  

HVIDEVARER   
 

vi bortskaffer de gamle maskiner

stort udvalg i butikken

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

EL-VAGT 74646440

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

 

Tinglev Fodpleje  
og Hudterapi 
v/Annette Grindsted 
Lægeeksamineret fodplejer · Hudterapeut 
 
• Fodpleje 
• Ansigts  

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

• Voksbehandlinger 
• Farvning af vipper/bryn

Vestergaards Fodpleje 
V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard  

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

Lenes Fodpleje  
& Zoneterapi

Lene Jørgensen · joergensen.lene@live.dk 
Kirkevej 2 · 6360 Tinglev · Tlf. 29 87 14 64  
(lige overfor Tinglev Kirke)

©

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

Telefon 7464 2901

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

ÅBNINGSTIDER

Winnie’s fodpleje  
Lægeexam. fodplejer  
Winnie Lund Sørensen 

Tlf. 26 23 66 19 

Behandling i eget hjem 

- KØB OGSÅ GAVEKORT 

Brandkaptajn Ib Schmidt 
fortalte i sin beretning, at 
branværnet har haft 17 alar-
meringer i det forgangne år. 
Alarmeringerne har været 
fordelt på to villa/rækkehus 
brande, to skorstensbrande, 
en gårdbrand,  to brande i 
landbrugsmaskiner, tre 
bil/lastbil brande, to natur-
brande, to udkald til trafik-
uheld samt tre assistancer 
til andre værn. 
 
Året har igen været præget 
af  COVID 19 nedluknin-
gen, hvilket har medført af-
lysninger af div. arrange- 
menter og øvelser gennem 
hele foråret. I efteråret lyk-
kedes det dog at afholde 
flere øvelser, heraf en i ruin-
byen i Tinglev. Der har også 
været gennemført en ringø-
velse sammen med fire 
andre værn fra Tinglev, Bol- 
derslev, Hellevad og Rav-
sted.   
Brandkaptajnen glæder sig 
over at værnet har optaget 
fem nye medlemmer: Nico-
laj Schmidt, Tobias Rosen-
berg, Benjamin Bjerring- 
hom, Niels Tijink og Steven 

Hansen, så der nu i alt er 27 
medlemmer i værnet. 
Valg til bestyrelse 
Til bestyrelsen blev Claus 
Svendsen og Peter B. Jür-
gensen genvalgt.Til festud-
valget blev Thomas Jørgen- 
sen genvalgt. 
 
Der blev uddelt hæderstegn 
til Johnny Nielsen for 15 års 
medlemskab. 
Ole Matthiessen blev efter 
48 års aktiv virke udnævnt 
til æresmedlem. 
 
Arrangementer 
Værnet har i efteråret kun-
net deltage ved forskellige 
arrangementer i lokalområ-
det herunder serveringen 
ved årets ringridning i Byl-
derup-Bov og Borgerfor-
eningens julearrangement i 
samarbejde med Luthersk 
Missionsforening.   
 
Bylderup-Bov Frivillige 
Brandværn tilbyder fortsat 
opsætning og servicering af 
røgalarmer til byens pensio-
nister som varetages af 
Hans Jørn Møller og Dieter 
Jensen. 

Bylderup-Bov Frivillige 
Brandværn afholdt  
generalforsamling

Direktør Tage Hansen siger 
farvel til LHN efter næsten 
15 år i direktørstolen.  
Med en dåbsattest fra april 
1957, og med mere end 
500.000 kørte km frem og 
tilbage mellem hjem og ar-
bejde, er tiden moden til at 
begynde et nyt livsafsnit 
med mere tid til familie og 
fritidsinteresser, fortæller 
den afgående direktør. 
 
LHN’s formand Christian 
Kock siger tak til Tage Han-
sen for hans mangeårige 
virke, og at han har fuld for-
ståelse for beslutningen.  
»LHN’s kommende nye di-
rektør kan glæde sig til job-
bet«, siger Christian Kock 
og fortsætter, »Vedkom-
mende får det privilegium 
at stå i spidsen for et yderst 
kompetent rådgivningshus 
og en virkelig spændende 
forening med en hel speciel 
historie og position lige 
midt i grænselandet med 
mange gode relationer hen 
over grænsen.« 
»Men ikke mindst bliver 
den nye direktør øverste 

chef for en medarbejder-
stab, der hele vejen rundt er 
meget dedikerede og meget 
motiverede for at yde den 
bedste rådgivning til LHN’s 
kunder og medlemmer,« 
slutter Christian Kock. 
 
Tage Hansen har efter pla-
nen sin sidste arbejdsdag i 
LHN den 31. maj 2022, men 
bliver der behov for yderli-
gere indsats i.f.m. direktør-
skiftet, har Tage Hansen 
tilbudt at hjælpe til på deltid 
i en over-gangsperiode. 

Tage Hansen takker af 

Timianvænget 27 · Tinglev 
www.tinglevkloak.dk · mail: tckloak@live.dk 

Tlf. 21 26 43 81 

• Anlægsarbejde 
• Græs- & hækklipning 
• Pleje & vedligeholdelse 
• Beskæring & træfældning 
• Kloakspuling 
• TV-inspektion 

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

Tinglev kloak- og Haveservice 
Aut. kloakmester

Tryksager, så ring på 

74 64 40 38
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Engel Quiltet jakke  
model 1126  
Før: 611,- 

Engel Sweat cardigan  
model 8361  
Før: 736,-

Tilbuddene er gældende i uge 6 og 7 2022. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.

Dunlop vinter-
gummistøvler  
med foer.  
Før: 450,-  
NU:  

299,-

Muldvarpe-
fælde  
fra Fiskars  

129,- 

Skovhjelm  
med visir og  
»hørebøffer«  
Før 169,-  
NU:  

99,-

STIHL motorsav  
MS 170 
30 cm sværd, 1,6 hk.  
Begyndermodel til  
brændesavning.  
Før: 1775,-  
NU:  

1450,-  
(så længe lager haves)

STIHL motorsav  
MS 261  
40 cm letvægtssværd, 4,1hk og kun 4,9 
kg. Let og robust sav til middelsvært træ.  
Før: 6450,-  
NU:  

4995,-  
(så længe  
lager haves)

Skærestøvler 
gummistøvler fra  
Oregon  
Før: 895,-  
Nu fra:  

599,-

STIHL  
støvsuger  
til våd/tør sugning.  
Kan også blæse samt  
montage af pose.  
Nu:  

1380,-

Skærebukser  
fra Oregon  
i lækkert design  
og god pasform.    
Før: 895,-  
NU:  

640,-

Fiskars havespade sort lakeret.  

SPAR 30%

NU:  

366,-

NU:  

441,-



4

JERN & METAL KØBES 
Brian Brix Christensen 

Tlf. 22 56 28 81 

RENS SKROT

Bjolderupgård 
- din alsidige maskinstation

Gyllekørsel 
 
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  

 
 

Speciale:  Pasningsaftaler · Faste kørespor i græsmarker 
Salg af majsensilage · Formidling af majs til biogas  

Jord søges til dyrkning af biomajs

Markarbejde 
 
Pløjning  
Såbedsharvning  
Dybdeharvning  
Såning af korn  
+ frø 6M  
Majssåning med  
Horsch 12 rækker  
Majsrensning med  
såning af græsfrø + 
gødning  
           New Holland 

BB1290 presser 
med rotorcutter

Snitning 
 
Skårlægning JF 12M 
med bånd og GPS  
Rivning Claas 4900  
med GPS  
Græssnitning med 
Krone Big X780  
Majssnitning med 
Claas Jaguar 940 
Krone Big X780  
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« 

Sæson 

2022

Plejehjemmet Enggården · Engløkke 30 · 6372 Bylderup-Bov

Enggårdens køkken og 
rengøring søger VIKARER 

 
Plejehjemmet Enggården i Bylderup Bov søger 1 
vikar/afløser til vores køkken og  
1 til rengøringsområdet. 
 
Der er ikke tale om et fast timetal, men en vikar  
der kan hjælpe i forbindelse med ferie og  
andre fridage. Arbejdstiden vil altid være i  
hverdage og i dagtimer. 
 
Oplæring vil finde sted og yderligere  
oplysninger kan fås ved henvendelse til  
forstander Mary Gøttsche, tlf. 74 76 26 00. 
 
Du skal kunne beherske dansk i skrift og tale. 
 
Løn i forhold til gældende overenskomster. 
 
Ansøgning sendes på mail til mg@diakon.dk 
 
Vores adresse er: 
Enggården 
Engløkke 30, 6372 Bylderup Bov 
 
Alternativt er du også meget velkommen til at 
komme forbi med en ansøgning. 
 
 

MÆRKEDAGE

ÅBENT HUS 
I anledning af min 90 års 

fødselsdag inviteres familie, 
venner og bekendte til 
åbent hus på Ravsted  

Forsamlingshus  
tirsdag den 1. marts  

kl. 11.00. 
Tilmelding senest den 17. 

februar til 74 64 73 55. 
Venlig hilsen 

Erich Christian Bargum 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hejsa Anton 
Tillykke med de 60 år søn-
dag den 13. februar. 
»Vi kommer talstærkt« 

Hilsen fra 
Tinglev - Rødekro -  

Odense og Bolderslev 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kære Nikola 
Et stort tillykke med de 18 
år den 11. februar og vel-
kommen i de voksnes ræk-
ker. 
Vi håber, at du får en fan-
tastisk dag. 
Vi elsker dig. 

Kærlig hilsen fra 
Stefan, Aleksa, Maria,  

Josefine, Melina, Malthe, 
onkel, tante,  

morfar, mormor,  
far og mor 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ANLÆGSGARTNER FRANK HANSEN 
Kalveknækket 9 . 6340 Kruså 

Tlf. 74 76 15 20

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

vand og  
granit

Ring og få et 
godt tilbud!
Ring og få et 
godt tilbud!

• CONTAINERSERVICE 

• FLIS, SAND, STEN OG GRUS 
• GYLLETRANSPORT 
• FORHANDLING AF FYRINGS-

OG DIESELOLIE

MINICONTAINER  
- 240 ltr. - 800 ltr. 
Udlejes og tømmes.  

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

SEJER & SØNNICHSEN A/S TILBYDER

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

LANDSYD I/S 
LANDINSPEKTØRER

Nørreport 1, 1. sal Østergade 58 
6200 Aabenraa 6270 Tønder 
tlf. 74 63 04 10 tlf. 73 83 20 44 

I mange hjem er køkkenet 
det rum, der er dyrest at ind-
rette. Hårde hvidevarer og 
køkkenelementer er en be-
kostelig affære, og derfor 
har mange af os en tendens 
til at holde lidt igen og spille 
de sikre kort på farve- og 
materialevalget.  
Forståeligt nok: Har man en 
gang været i et køkken, hvor 
nogen har givet den fuld 
skrue og kørt lilla signatur-
farve helt igennem, så ved 
man, at køkkenvalg bør 
træffes med omtanke. 
Omvendt kan et køkken 
helt i hvidt få et institutio-
nelt præg eller ligefrem 
være kedeligt – og det er jo 
heller ikke meningen. Man 
kan godt kombinere det 

klassiske og stilrene med 
farver og ballade. Vælg en 
smuk kaffemaskine i en 
kontrastfarve eller et 
sprælsk design. Find en rø-
remaskine i kobber eller 
stål, eksempelvis, eller tapet-
ser en væg med mod og 
temperament. Små ting som 
en kulørt krukke til gryde-
skeerne, et vægur med kant, 
et cafeskilt med duft af 
fransk idyl eller et par pend-
ler med blus på farveska-
laen gør meget. 
Man kan også indrette med 
mad. Potter med friske 
krydderurter liver både op i 
maden og i vindueskarmen, 
og et par smukke kogebø-
ger kræver blot en smal 
hylde for at give liv og farve.

Selv små farveklatter 
kan gøre en stor forskel 

Et stilrent og måske hvidt køkken får både kant og identi-
tet, når det er tilført kontrastfarver i udsmykning og køk-
kenudstyr. Foto: Ingimage.com

Tryksager, så ring på 

74 64 40 38

– OM VI KAN SÆLGE 
SOMMERHUSET? - prøv 
MIKKELSEN - TOFTLUND 
www.74831280.dk
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Butikken er åben 
Mandag og torsdag kl. 15.00-17.30 

Kom og se 

det store udvalg i køkken,  
bad og garderobe

Vi har meget  
konkurrencedygtige priser 

www.bbkogb.dk

Bylderup-Bov Køkken og Bad ApS 
Lendemark 42 · 6372 Bylderup-Bov · Torben 21 72 08 35

Du styrer selv 
din arbejdstid – 
inden for deadline

Du får frisk luft 
og motion, mens 
du tjener penge

Du arbejder 
typisk tæt på 
din bopæl

Du får del 
i vores 
rabataftaler

Scan og se, hvor tæt

Vi har et job til dig
tæt på dit hjem

www.blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00

Jobbet som omdeler af reklamer og aviser er et af de mest fleksible job, 
du kan få. Perfekt for dig, der leder efter et fritids job eller en ekstra 
indtægt. Der er omdeling onsdag og torsdag, og du har mulighed for 
at få en eller flere ruter. Vi leverer de pakkede reklamer og aviser 
hos dig – klar til omdeling. Læs mere og søg jobbet her:

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

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

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

KAFFE- LØSNINGER  TIL SMÅ OG  MELLEMSTORE  FIRMAER

Ny springmåtte til gymnasterne  
 
Sparekassen Løgumklosters Fond har ydet økonomisk støtte til Bylderup- og Omegns 
Gymnastikforening (BOG), så de har haft mulighed for at købe en »AirPillow« spring-
måtte. Som billedet med al tydelighed viser, skaber den nye måtte allerede stor glæde blandt 
gymnasterne.

Det giver energi til hele 
dagen at starte sin morgen 
med en skøn badeoplevelse.  
Men i virkelighedens hver-
dag klarer de fleste af os 
morgenbadet som en hurtig 
skylle, inden vi skal smøre 
madpakker, lufte hunden 
eller følge ungerne i børne-
have.  
Men da badet er et af de få 
frirum, mange af os har i en 
travl hverdag, burde vi ud-
nytte det lidt bedre. Eksem-
pelvis til at forkæle os selv 
og klemme en smule well-
ness ind fra morgenstun-
den.  
Store, dejlige badeværelser 

med plads til at boltre sig og 
tanke energi burde være en 
menneskeret, men mindre 
kan heldigvis gøre det. 
Langt de fleste badeværel-
ser kan nemlig opgraderes 
til at ose lidt mere af luksus 
og lækkerhed i hverdagen, 
også uden at vælte budget-
terne.  
Man kan eksempelvis mon-
tere et brusehoved med 
massagefunktion eller sætte 
en regnvejrsbruser i loftet. 
Kan man indrette bruseren 
til et dampbad ved at lukke 
den tæt, så sætter sidedyser 
til massage lige prikken 
over i’et.  

Man kan også opgradere 
med dufte og lyde. Mange 
planter stortrives i det fug-
tige og mørke miljø, der er i 
mange badeværelser – brug 
det til at få duften af skov 
og blomster ind i dit mor-
genbad. Der findes også rig-
tig mange gode højtalere, 
som kan holde til vådrum. 
Afslappende musik er en 
skøn måde at starte dagen.  
Husk også at få lyskilderne 
med. En dagslyslampe giver 
lysterapi og er en god måde 
at få underbevidstheden ud 
af fjerene.

Wellness og forkælelse  
fra morgenstunden 

Forkæl dig selv og lav med små virkemidler badeværelset om til dit eget personlige  
wellness-center. Foto: Ingimage.com
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Centerpladsen 5, 6360 Tinglev 
Tlf. 74 64 40 09  
Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 6.00-18.00 
Lørdag-søndag kl. 6.00-17.00

GODE TILBUD FRA DIN LOKALE BAGER

Pepperoni/ost  

eller  

skinke/ost
 

20.-

Vores lækre  

pizzaer  

er tilb
age i bu

tikken  

mandag-fredag

Gælder så længe lager haves

Nye spillertrøjer  
 
BBI/SC Saxburgs serie 2 damer har fået sponsoreret et nyt sæt trøjer af ServiceSønderjyl-
land v/Kedde Erichsen, A.H. Tømrerforretning, v/Allan Hansen og Klovbeskærer Curt Ja-
cobsen. På billedet ses holdet med sponsor Kedde Erichsen og træner Jeppe Christensen. 
 
Også BBI/SC-Saxburgs 2. senior herrehold har op til denne sæson fået sponsoreret nye trø-
jer. Sponsorerne er Rens Forellen, Løgumkloster revision og VW Tønder. 

Bajstrup Østermark 6 · 6360 Tinglev  

tlf. 22 27 20 64 · www.acmurer.dk

– med fokus på godt håndværk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi leverer godt gedigent håndværk til hele Danmark. 
Vi løser de fleste mureropgaver for private og erhverv.  
Vi har en stor fleksibilitet og en bred ekspertise. 
 

Vi tilbyder: 

• Alle former for renovering  • Ny byg 
• Hjælp til nyt badeværelse  • Forsikringsskader 
• Tilbygninger                       • Opgaver indenfor flisearbejde

 
 

Prinsesser, supermænd, 
hekse, vampyrer, mariehøns 
og klovne. Du ser dem og 
mange andre figurer i gade-
billedet til fastelavn, for hel-
digvis har traditionerne med 
at gå fra dør til dør og tigge 
penge/lækkerier og at slå 
katten af tønden overlevet i 
bedste stil. 
Fastelavnssøndag er i år den 
27. februar, og i tiden frem 
mod fastelavn er der gang i 
fastelavnsforberedelserne i 
børnehaver, skoler og 
SFO’er. Der bliver lavet ma-
sker, syet kostumer og bagt 
fastelavnsboller. For faste-
lavnsskikkene har klaret sig 
fint frem til vore dage på 
trods af, at fastelavn har rød-
der så langt tilbage som til 
tiden før Reformationen. I 
den katolske tid før Refor-
mationen i 1536 var faste-
lavn indgangen til den 40 
dage lange faste, og i fasten 
var der strenge regler for, 
hvad man måtte spise. Faste-
tidens mad var fisk, groft 
brød og lignende, så før fa-
sten var det skik at skeje ud 
med blandt andet fint brød 
(derfor har vi i dag faste-
lavnsboller), kød og fede spi-
ser. 
Efter Reformationen blev 
fasten i katolsk forstand af-
skaffet, men fastelavn med 
alle dens skikke og udskejel-
ser blev bibeholdt som en 
folkelig skik, så derfor nyder 
vi stadig lækre fastelavnsbol-

ler, klæder os ud og slår kat-
ten af tønden til fastelavn. 
Fastelavnssøndag var sidste 
år d. 14. februar, i år altså d. 
27. februar og i 2023 d. 19. fe-
bruar.  
Det har sammenhæng med, 
at fastelavnssøndag falder 
syv uger før påskedag, som 

er en af de forskydelige hel-
ligdage. Påskedag er altid 
den første søndag efter den 
første fuldmåne efter forårs-
jævndøgn.  
I år er det påskedag d. 17. 
april, og syv uger før - d. 27. 
februar - er det derfor faste-
lavn.

Hekse, klovne og prinsesser

Fastelavnsboller, katten af tønden og udklædning er del af 
mange fastelavnsskikke, der stadig lever i bedste velgående 
anno 2022. Foto: Kehlet

Opstart Færdigt hus
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nu ogSÅ nummerPladeSalg 

og omregiSTrering i  

Padborg og TØnder

nYHed: Trailerudlejning 

2000 kg. box/flyttetrailer 8 kubikmeter 
2700 kg. autotrailer 

400 kr. pr. dag/800 kr. pr. weekend

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 

SERVICESØNDERJYLLAND 
v. Kedde H. Erichsen 

 
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

Haveservice • Oprydningsservice • Mandskabsudlejning

Træfældning - Stubfræsning 

Indhent uforbindende tilbud. 

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

ERHVERV
& PRIVAT

31102329

Rengøring
med fradrag
Husk at du kan benytte  

dig af  håndværker 
fradraget

• Privat og Erhvervsrengøring
• Håndværker rengøring
• Kontor/butiks rengøring 
• Enkeltstående opgaver 
• Trappevask,  

Skurvogne m.m. 

uforpligtende 
tilbud

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

Det er ikke til at tro det. 
Men foråret er faktisk lige 
om hjørnet, og i løbet af fe-
bruar ser man flere eksem-
pler på, at vinteren er ved at 
være forbi. Tænk blot på de 
spirende vintergækker og 
erantis. 
Det er også i løbet af fe-
bruar, at den første fugle-
sang starter. I tidlige 
morgentimer kan man høre 
spæd sang fra enkelte sol-
sorte. Det foregår ofte ved 
en gadelygte eller andre 
lyse steder. Og ofte i byen 
hvor der som regel er lidt 
varmere end ude i det åbne 
land. I løbet af marts tager 
solsortens sang til og når 
fuld styrke i april/maj, hvor 

også masser af andre fugle-
stemmer kommer til. 
På varme og solrige dage i 
februar kan man også i det 
åbne land være heldig at 
høre lærkesang. Et gammelt 
mundheld siger, at lige så 
mange dage som lærken 
synger før Kyndelmisse, lige 
så mange uger skal den tie 
efter. 
 
I øvrigt har nogle af vore 
fugle sunget hele vinteren. 
Mere eller mindre. Gærdes-
mutten og musvitten kan 
finde på at synge på solrige 
vinterdage, men så er de jo 
også i træning til forårets 
store kordage i selskab med 
de øvrige fuglesangere.

Havemanden får bestemt 
ikke stress af at tænke på 
det, han skal nå i februar. I 
princippet kan man godt fo-
retrække sofa for have i 
denne måned, men har man 
lyst til havearbejdet, er der 
alligevel en del at gå i krig 
med allerede nu. 
Eksempelvis kan du om-
stikke kompostbunken. Det 
mest friske affald skal i bun-
den og dækkes til med det 
ældste, forrådnede haveaf-
fald. Så kommer der ekstra 
hurtig gang i omsætningen i 
kompostbunken. 
Hvis jorden er optøet, er det 

muligt at plante løvfæl-
dende træer og buske, og 
hvis du ikke nåede at klippe 
hækken den sidste gang i ef-
teråret, kan du sagtens 
klippe hække af eksempel-
vis liguster og bøg nu. Fe-
bruar er også et godt 
tidspunkt at udtynde æble- 
og pæretræer. Trækronen 
skal være mere åben, end 
man umiddelbart forestiller 
sig. Nogen med forstand på 
den slags siger, at trækronen 
skal være så åben, at en fod-
bold skal kunne sparkes 
igennem uden at blive hæn-
gende.

Det kan være svært at fore-
stille sig her midt i vinterkul-
den. Men foråret er lige om 
hjørnet, og ude i naturen er 
der allerede ved at komme 
godt gang i amorinerne. 
Kigger man godt efter så er 
det tydeligt, at noget er ved 
at ske. De første vintergæk-
ker og erantis spirer frem, 
og dagene er blevet mærk-
bart længere. Det kan godt 
være, at det er hundekoldt, 
men lyset og solen får mere 
og mere magt. Nogle fugle 
ligger allerede på æg her 
midt i vinterkulden. Kors-
næbbene – i Danmark er 
det arten lille korsnæb – el-

sker frøene fra granernes 
kogler. Dem er der masser 
af nu, og så kan fuglene jo 
lige så godt benytte lejlighe-
den til at sætte en ny gene-
ration i verden.  
Korsnæbbene lægger æg i 
perioden fra december til 
april, men det er en ret over-
set art, der ifølge DOF er 
mest talrig i Jylland, specielt 
i de midtjyske hedeplanta-
ger. Men også i Nordsjæl-
land og på Bornholm, hvor 
der er en del granskov eller 
blandskov med mange gran-
træer, er den relativt hyppigt 
forekommende.

Februar byder på den 
første spæde fuglesang 

Havearbejde i februar

Tidligt forår  
med lille korsnæb

Man har kendt til skiløb i 
tusindvis af år. I Norge kan 
ski som transportmiddel så-
ledes føres flere tusind år 
tilbage. Man kender til ski 
fra helleristninger, og der er 
gjort flere fund af forhistor-
iske ski i Norge, Sverige og 
Finland. 
Nordmændene hævder, at 
det var en nordmand, som 
opfandt hvad man kan be-
tegne som det moderne ski-
løb. Altså løb på ski som gør 
det muligt nedad en bakke 
at styre udenom de værste 
forhindringer. Sondre Nor-
heim – en husmand fra 

Morgedal i telemarken – 
fandt nemlig på at lave det 
såkaldt indsving på skiene. 
Han gjorde skiene smallere 
på midten, og dermed var 
det meget lettere at dreje. 
Norheim fandt på indsvin-
get i 1870, og sammenligner 
man hans træski fra den-
gang med moderne slalom-
ski i kunststof, så er formen 
et langt stykke af vejen ens. 
Skiudtrykket slalom stam-
mer i øvrigt også fra Morge-
dal. Ifølge den store 
nynorske ordbog betyder 
slalom: Skiløb nedover en 
bakke.

Slalomski siden 1870

Denne vinter har vi trods alt 
fået sne i det ellers ofte så 
snefattige Danmark.  
Sneen dannes i toppen af 
skyerne, hvor temperaturen 
er under frysepunktet. 
Iskrystallerne begynder at 
klæbe til hinanden, de bliver 
efterhånden tunge og falder 
nu som snefnug, der maler 
landskabet hvidt - hvis ellers 
temperaturforholdene er 
således, at sneen ikke bliver 
til regn, før den når jord-
overfladen. 
Sneen virker næsten som en 
vægtløs masse, når den stille 
kommer dalende ned til os, 
og nyfalden sne en frostklar 
morgenstund er nem at feje 
væk fra fortovet, for sneen 
vejer næsten ingenting. 
Det er straks anderledes 
med tøsne eller med den 
sne, der har ligget nogle 
dage og er blevet trampet 

godt til. Den sne kan veje 
godt til, og vægten på for-
skellige typer sne er ifølge 
DMI følgende: 
- Nysne, som falder ved tem-
peraturer omkring 0 grader, 
har en vægt på cirka 100 
gram pr. liter. 
- Er temperaturen over 0 
grader, blive sneen våd, og 
vægten kan hurtigt kommer 
op på 150 gram eller mere 
pr. liter. 
- Nysne, som falder ved tem-
peraturer under minus 6 
grader, kan i enkelte tilfælde 
have en tyngde på ned mod 
20 gram pr. liter. 
- Komprimeret sne i driver 
kan blive ekstremt tungt - til 
tider helt op til 400 gram pr. 
liter sne. 
Sneen kan altså blive en 
vægtig sag, og det skal man 
som haveejer være opmærk-
som på. Tung sne kan nem-

lig trykke havens buske i 
knæ og være skyld i, at grene 
knækker af træer og buske. 
Det er i øvrigt også en god 
ide at fjerne tykke snelag fra 
taget, hvis det er muligt, 
fordi taget potentielt kan 
bukke under for snetrykket. 
Sne er ikke kun et fæno-

men, vi oplever højt mod 
nord og langt mod syd. Der 
findes også sne i blandt 
andet Afrika. Det er blot et 
spørgsmål om, at man kom-
mer højt nok til vejrs, og ek-
sempelvis toppen af det 
berømte bjerg Kilimanjaro i 
Tanzania er dækket af sne.

Vægten på sne varierer ofte rigtig meget

Der er forskel på sne, og faktisk kan vægten på en liter sne 
variere fra 20 gram og helt op til 400 gram pr. liter. Foto: 
Kehlet
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Tinglev

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 9. - 13. februar 2022

Benløsefugle el. gullasch 

Rullesteg m/svesker 
eller nakkefilet

2000 g 

4500

KUN 

5900

2 schnitzler  
på kartoffelbund

Ørreddrøm

Pr. stk- 

3500

500 g 

4900

Hver fredag  betjent disk  fra kl 10.00  

Entre coté  
ca. 200 g

Pr. stk. 

2500

Stort pakkemarked 
Pr. stk. 45,-

Ta' 3 stk. 

12000

Pr. 1/2 kg 

2995
Svine- eller fadkoteletter

1000 g 

4900
Flødekartofler
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Tinglev

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 hele februar måned

Kyllingebryst 
med lage eller 
koteletter af gris
1000 g. Kg-pris 49,00.
Frit valg.

Toms Guldbarre, 
Yankie eller Holly bar
Flere varianter. 165-200 g. 
Kg-pris maks. 160,00. Frit valg.

Faxe Kondi, Pepsi 
eller Pepsi Max
Flere varianter. 20 x 33 cl. 
Literpris 10,45 + pant. Frit valg.

1000 g

1 pakke

49,-

Coop 1 kg hele bønner
1000 g. Kg-pris 69,00. Frit valg.

1 pose

69,-

1 pakke

69,-

Pr. æske

15,-

Coop pizza 
italiana
Dybfrost. Flere varianter. 
300-420 g. Kg-pris 
maks. 50,00. Frit valg.

1 kg

5-pak

20,-

FEBRUAR

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

Friske blomster, buketter og begravelsesbinderi



Pureshots 
Flere varianter. Klar til servering. 

A M O K ED A G
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Tinglev

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 torsdag den 10. - lørdag 12. februar 2022 - begge dage incl.

Why Not 
6 flasker 
Rødvin, Italien. 

1 stk.  
kr. 129,- 

6 flasker kun 

28900

1 kasse Carlsberg eller  
Tuborg/Tuborg Classic 
30 flasker á 33 cl. 

 
Ekskl. pant  

8900

Matilde kakaomælk 
1 liter. 

Pr. liter 

700

Spangsberg  
flødeboller 
Flere varianter. 
 

Rød Merrild 
500 g.

Pr. flaske 

7900

Pr. pose  

3900 Pr. æske 

2000

Gælder 
torsdag 

 fredag og 
lørdag

500 g
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Indleveringsfrister 

Hele, halve og kvarte sider senest:  
ONSDAGE KL. 12.00 

Bekendtgørelser, taksigelser, 
tillykke samt mindre annoncer senest:  
TORSDAGE KL. 16.00

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  

SAMME OPLAG I ALLE UGER: 
9.000 HUSSTANDE

Udgivelser  
2022 

Uge 2 onsdag/torsdag 12./13. januar 

Uge 4 onsdag/torsdag 26./27. januar 

Uge 6 onsdag/torsdag 9./10. februar 

Uge 8 onsdag/torsdag 23./24. februar 

Uge 10 onsdag/torsdag 9./10. marts 

Uge 12 onsdag/torsdag 23./24. marts 

Uge 14 onsdag/torsdag 6./7. april 

Uge 17 onsdag/torsdag 27./28. april 

Uge 19 onsdag/torsdag 11./12. maj 

Uge 21 tirsdag/onsdag 24./25. maj 

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 

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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Uge  
Vognmandsforretning 
Salg af: 
• Grus - sand - skærver - flis m.m.  
Udlejning af:  
 
  
Affaldsløsninger: 
• Til private og erhverv, åbne/lukkede containere  
Transport og formidling af:  
• Halm, hø, wrap

• Containere 8-40 m3 
• Minilæsser 

• Minigraver 
• Motorbør m.m.

Åbenråvej 104 · Uge · 6360 Tinglev  
tlf. 28 15 13 42 · følg os på facebook 

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

Service - reparation - nyt indenfor 

   • Staldinventar               • Pillefyr/varmepumer 
   • Landbrugsmaskiner    • Vand 
   • Hydraulik                     • Havemaskiner

DO RINGE TÆ MÆ - Æ KOMME TÆ DÆ

Er det tid til ny varmekilde?  Ring og hør nærmere om tilskud

»Selvom rideklubben i Byl-
derup-Bov er en af de min-
dre klubber i området er 
der ingen tvivl om, at det er 
en rideskole, der hele tiden 
forsøger at skabe de bedste 
rammer for brugerne.« 
Ordene kommer fra Rikke 
Lund, der sidder i forenin-
gens bestyrelse, og det er 
ikke bare tomme ord. 
 
Med en ny ridebane, spring 
og agilitybane har klubben 
en masse at tilbyde heste-
glade borgere fra området. 
Rideklubben har eksisteret 
i mange år og er ifølge 
Rikke kendt for hygge, fæl-
lesskab, sammenhold og 
stor frivillig opbakning.  
Senest fik klubben brug for 
de frivillige, da vandrørene 
fik frostskade. Med hjælp 
fra naboen, Petersen 
Smede- og Maskinforret-
ning, fik man repareret og 
skiftet ud i rørene. 
 
En opgradering af facilite-
terne med ny, udendørs ri-
debane, en stor stationær 
agilitybane samt nye spring-
faciliteter fik bestyrelsen 
også held til at etablere. 
Ved hjælp af fonde og egne 

penge blev projektet startet 
op i marts 2021. 
Klubben havde tilsagt om 
støtte fra Nordlys Vækst-
fond samt Sparekassen Lø-
gumklosters Fond med hhv. 
100.000 kr. og 20.000 kr. og 
så havde man selv penge 
stående på kontoen. 
 
Agilitybanen var først på 
dagsordenen og ved hjælp 
af en masse frivillige hæn-
der fra klubbens medlem-
mer blev der slæbt trak - 
tordæk, hegnsstolper, træ-
stammer, flyttet muld, jæv-
net ud og sået græs. 
De lokale virksomheder, T-
Lund Tømrer og Snedker 
A/S og AL-KA Hegn og 
Porte A/S hjalp med maski-
ner og gode råd undervejs. 
 
Sideløbende startede man 
på at tegne og bygge nye 
spring til springbanen. De 
gamle spring fik en overha-
ling med vask og ny maling 
og de nye spring blev byg-
get og malet.  
 
I juni startede foreningen 
med den nye ridebane. Her-
til fik foreningen igen lokal 
hjælp i form af maskiner 

samt arbejdskraft af Hans 
Christian Jessen, Kaj Peter-
sen og Henning Petersen. 
Peter Petersen jævnede ri-
debanen. Også her var Tor-
ben Lund og Allan Gehrt 
på banen med maskiner. 
 
Opsætningen af det nye ri-
debanehegn blev en noget 
større opgave, end bestyrel-
sen havde troet.  
Alle bestyrelsesmedlem-
mer var igang og sammen 
med Torben Lund og Allan 
Gehrt kom de i mål. 
»Det har været et kæmpe 
arbejde og det havde slet 
ikke været muligt at etab-
lere alt det her uden en 
masse frivillig hjælp,« siger 
Rikke Lund og fortsætter: 
»Vi er meget taknemmelige 
for hjælpen og den opbak-
ning, vi har fået. Det har 
været helt overvældende«. 
 
I år er det bestyrelsens mål 
at få noget af det gamle 
stuehus revet ned og derfor 
har man søgt og fået midler 
fra nedrivningspuljen under 
Aabenraa Kommune. Mon 
ikke der dukker frivillige op 
igen, hvis foreningen spør-
ger? 

Masser af aktivitet på  
rideskolen i Bylderup-Bov

Regionsrådet har sat et nyt 
udvalg i verden, som skal 
beskæftige sig med det 
overordnede dansk-tyske 
samarbejde og rådgive re-
gionsrådet om dette. 
 
Formand for udvalget er 
det nyvalgte regionsråds-
medlem Jens Wistoft, og de 
øvrige medlemmer er re-
gionsrådsformand Stepha-
nie Lose (V), Michael 
Nielsen (K), formand for 
Udvalget for regional ud-
vikling og regionsrådsmed-
lem Kim Johansen (S). 
 
Adgang til arbejdskraft 
Jens Wistoft udtaler: »I dag 
er der allerede et godt sam-
arbejde i det dansk-tyske 
grænseland, og det kan 
blive endnu stærkere. Det 
kan udvalget her og dansk-
tysk udviklingsalliance 
medvirke til. For mig er det 
især vigtigt, at vi får styrket 
mulighederne for adgang til 
arbejdskraft, for det er en 
udfordring i hele grænse-
området, og det er et af de 
områder, som det nye ud-
valg kommer til at beskæf-
tige sig med.« 
I den forbindelse understre-
ger Jens Wistoft, at adgan-
gen til arbejdskraft ikke 

kun kommer Region Syd-
danmark men også resten 
af landet til gode. 
 
Samarbejde om  
grøn omstilling 
Den grønne omstilling er 
også et fokuspunkt for Jens 
Wistoft: »Det er en meget 
vigtig opgave, vi har med 
grøn omstilling i grænselan-
det, og her vil jeg arbejde 
for, at vi samarbejder over 
alle grænser – lige fra kom-
mune- og regions- til lande-
grænser. Det er min 
erfaring fra mange års ar-
bejde i kommunalpolitik, at 
det skal til, for at vi virkelig 
kan flytte noget. 
 
Fokus for det  
rådgivende udvalg 
De områder, som udvalget 
særligt vil sætte fokus på, er 
bl.a. Dansk-Tysk Udvik-
lingsalliance, regionens stra-
tegiske samarbejdsaftale 
med delstaten Slesvig-Hol-
sten, støttemulighederne i 
EU-programmet Interreg 
6A Deutschland-Danmark, 
samarbejdet i Region Søn-
derjylland-Schleswig og i 
STRING Network og sam-
arbejder med grænselan-
dets organisationer for 
mindretal.

Nyt udvalg skal styrke 
dansk-tysk samarbejde

Alt indenfor tømrer-  
og snedkerarbejde.

Telefon 21 72 08 35

Mange af de planter, vi dyr-
ker i haven og støder på i 
naturen, har fra gammel tid 
været brugt som lægeplan-
ter, og nogle af dem optræ-
der i dag i forskellige midler 
fra den alternative hylde. 
 
Hvidløg 
Har været brugt som læge-
plante i tusindvis af år, og 
det vigtige stof i hvidløg 
hedder allicin. Når et hvid-
løgsfed bliver knust, kom-
mer stoffet i forbindelse 
med et enzym og der dan-
nes den karakteristiske 
stærke hvidløgsduft. 
Hvidløg har været anvendt 
mod mange sygdomme gen-
nem tiderne, for eksempel 
mod de følger forkølelse 
kan have. Nogle bruger også 
hvidløg i bestræbelserne på 
at sænke blodtrykket og 
blodets kolesterol- 
indhold. 
 
Ingefær  
Stammer fra en sydøstasi-
atisk urt, som har en lang-
strakt jordstængel med en 
meget karakteristisk skarp 
og stærk smag. Ingefær tages 
af nogle som middel mod 
eksempelvis den kvalme, 
man mærker i forbindelse 
med blandt andet køresyge 
og søsyge. Nogle opnår også 
ved at indtage ingefær, at re-
ducere de smerter og den 

stivhed, man får i forbin-
delse med slidgigt i knæet. 
 
Kamille 
Hører til vore ældste læge-
planter, og de fleste har vel 
fået serveret kamillete som 
middel mod blandt andet 
forkølelse. Nogle bruger ka-
mille for at afhjælpe eksem-

pelvis fordøjelsesbesvær, og 
opstød, og kamillete bruges 
ofte som middel mod visse 
bakterier, blandt andet ved 
at man afvasker sår med ka-
millete. Planten betragtes af 
mange nærmest som et slags 
universalmiddel og er en af 
vore allermest kendte læge-
planter.

Naturens planter som lægemidler 

Ingefær og hvidløg hører til nogen af de mest kendte na-
turlægemidler. Foto: Kehlet

Følg med på 

www.tinglev.dk
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17.45 Kunstquiz (12:18) 18.30 
Kunstquiz (13:18) 19.15 Kære Tove 
Ditlevsen (1:6) 19.45 Kære Tove 
Ditlevsen (2:6) 20.15 Verdens 
smukkeste togrejser (12) 21.00 
Kvinden, som slog sin voldelige 
mand ihjel 22.30 Deadline 23.00 
Rejseguide til et raceopdelt Amerika 
(2) 00.00 Small Axe: Lovers Rock 
(2) 01.10 Alt forladt - Taarbæk fort 
(1:5) 01.30 Deadline nat 

17.35 Death in Paradise (4) 18.35 [=] 
(G) Lykkehjulet (21) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (22) 19.50 [=] Jo færre, jo 
bedre 20.40 Kriminalkommissær 
Barnaby (3) 22.30 Nye mord med 
frøken Fisher (7) 23.25 [=] Hvem vil 
være millionær? 00.25 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks 
største madtalenter 8 (9) 19.00 Ma-
sterChef - Danmarks største madta-
lenter 8 (10) 20.00 Luksusfælden 28 
(1) 21.00 Amagermanden (1) 22.00 
(G) Inferno Am. drama fra 2016 med 
Tom Hanks og Felicity Jones. 00.30 
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (86:138) 
19.00 The Mentalist (87:138) 20.00 
Fodbold: Paris SG-Real Madrid - 
optakt 21.00 Fodbold: Paris SG-
Real Madrid 23.00 Fodbold: Cham-
pions League Goal Show 00.00 
Nat-tv

13.10 OL: Bobslæde  
- Toerbob, heat 3 og 4 (m) 

15.50 OL: Alpint - styrtløb (k) 
17.00 [=] Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 OL: Afterski 

Magasin. TV 2's eksperter  
og kommentatorer vender  
dagens begivenheder ved 
vinter-OL i Beijing..

17.55 Dit vintervejr 
 TV 2's vejrværter er klar 
med de nyeste prognoser for 
de kommende dage og opda-
terer dig om 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 

(2) 
Dan. dok.-serie.

20.50 Danmark til OL 
Magasin.

21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.15 Kernen 

Dan. dok.-serie.
22.45 [=] (G) Ruths hotel  

(5:5) 
Dan. reportageserie.

23.20 [=] Størst (11) 
Dan. dok.-serie.

00.10 [=] Razzia 
Dan. dok.-serie.

00.45 Strømer på sydkysten (2) 
Eng. reportageserie.

01.35  Nat-tv

12.50 OL: Curling  
- Sverige-Danmark (m) 
Indledende runde,  
fra Beijing, Kina.

13.55 OL: Snowboard  
- Big air (m) 
Finale, fra Beijing, Kina.

15.00 OL: Skiskydning - stafet 
(m) 
Fra Beijing, Kina.

16.30 OL: Bobslæde (m) 
Toerbob, heat 3 og 4,  
fra Beijing, Kina.

18.00 OL på pisten 
Magasin.

18.30 TV-Avisen 
18.55 Vores vejr 

 DR's vejrudsendelse, der i 
løbet af ugen gør dig klogere 
på vejret, der var, og hvad 
der venter os..

19.00 Aftenshowet 
Dan. talkshow.

20.00 Kender du typen? 
Dan. livsstilsmagasin.

20.30 Dansk humors bedste 
(3:4) 
Dan. underholdning.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Horisont 

Magasin.
21.50 Wallander: Blodets bånd 

Sv. krimiserie.
23.20 Gift ved første blik USA 

XI (9:21) 
Am. datingserie.

00.40 Taggart: Babushka 
Skotsk krimiserie.

03.10  Nat-tv

17.30 Kunstquiz (15:18) 18.15 
Kunstquiz (11:18) 19.00 (G) Rick 
Stein i Lissabon 20.00 Meldt savnet 
III - Er det for sent? (3:3) 21.00 Dob-
beltgængerne (5:6) 21.45 Dobbelt-
gængerne (6:6) 22.30 Deadline 
23.00 Rejseguide til et raceopdelt 
Amerika (1) 00.00 Small Axe: Man-
grove (1) 02.10 Deadline nat 

17.35 Death in Paradise (3) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (20) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (21) 19.50 [=] Hvem vil 
være millionær? 20.50 Deja-vu med 
Frøkjær (3:8) 21.50 Drømmen om 
det hvide slot Dan. romantisk drama 
fra 1962 med Ebbe Langberg og 
Henning Palner. 23.40 [=] Hvem vil 
være millionær? 00.40 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks 
største madtalenter 8 (8) 19.00 Ma-
sterChef - Danmarks største madta-
lenter 8 (9) 20.00 Fangerne på fortet 
(8:8) 21.25 Mumien vender tilbage 
Am. actioneventyr fra 2001 med 
Brendan Fraser og Rachel Weisz. 
00.00 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (85:138) 
19.00 The Mentalist (86:138) 20.00 
NCIS: L.A. 12 (5) 21.00 Crawl Am. 
thriller fra 2019 med Kaya Scodela-
rio og Barry Pepper. 22.55 (G) Faster 
Am. actionfilm fra 2010 med Dway-
ne Johnson og Billy Bob Thornton. 
01.00 Nat-tv

14.05 OL: Ishockey  
- semifinale (k) 

14.50 OL: Ishockey  
- semifinale (k) 

15.40 OL: Ishockey  
- semifinale (k) 

16.30 OL: Freestyle  
- aerials, finale (k) 

17.00 [=] Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 OL: Afterski 

Magasin.
17.55 Dit vintervejr 

 TV 2's vejrværter er klar 
med de nyeste prognoser for 
de kommende dage og opda-
terer dig om dit vintervejr..

18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 [=] Go' aften live 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 Badehotellet (2) 

Dan. dramaserie.
21.00 Danmark til OL 

Magasin.
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.15 [=] Hotel Savoy  

- femstjernet luksus (4) 
Eng. dok.-serie.

23.10 [=] Valentinsdag  
i swingerklubben 
Eng. dokumentar fra 2020.

00.05 [=] Størst (10) 
Dan. dok.-serie.

00.55 Strømer på sydkysten (1) 
Eng. reportageserie.

02.00  Nat-tv

12.00 OL: Curling  
- Danmark-Norge  
(m) 
Indledende runde,  
fra Beijing, Kina.

13.00 OL: Curling  
- Danmark-Rusland (k) 
Indledende runde,  
fra Beijing, Kina.

16.00 OL: Bobslæde (m) 
Toerbob, heat 1 og 2,  
fra Beijing, Kina.

16.30 OL: Skihop  
- lang bakke  (m) 
For hold, fra Beijing, Kina.

18.00 OL på pisten 
Magasin.

18.30 TV-Avisen 
18.55 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 

Dan. talkshow.
20.00 Nak & Æd  

- en sika i Irland  
(3:8) 
Dan. dok.-serie.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Spionkrigen i Ringsted 

(3:4) 
Dan. dok.-serie.

21.55 The Bay (3:3) 
Eng. krimiserie.

23.25 Gift ved første blik USA 
XI (8:21) 
Am. datingserie.

00.45 (G) OBS 
00.50 (G) Kriminalkommissær 

Barnaby (129) 
Eng. krimiserie.

02.25  Nat-tv

17.30 (G) Debatten 18.30 (G) Frank 
Hvam: Make Badminton Great 
Again (2) 19.00 Romantiske sange 
20.00 Rick Stein i Lissabon 21.00 
Den klassiske musikquiz: Kim Kar-
dashian og Ondskabens hotel (6) 
22.00 Mit livs kunst - med Martin 
Bigum (2:4) 22.30 Deadline 23.00 
Gandhi Eng. drama fra 1982 med 
Ben Kingsley og Candice Bergen. 
02.10 Nat-tv

17.55 [=] Jo færre, jo bedre 18.55 
Fint skal det være (3) 19.30 Fint skal 
det være (4) 20.10 Fint skal det 
være (5) 20.50 [=] Hvem vil være 
millionær? (1) 21.45 [=] Frøken Ni-
touche Dan. musical fra 1963 med 
Dirch Passer og Lone Hertz. 23.30 
(G) Kriminalkommissær Barnaby 
(2) 01.25 Nat-tv

18.55 (G) Fangerne på fortet (7:8) 
20.00 (G) Luksusfælden 27 (6) 
21.00 Inferno Am. drama fra 2016 
med Tom Hanks og Felicity Jones. 
23.40 (G) Engle & dæmoner Am. 
thriller fra 2009 med Tom Hanks og 
Ewan McGregor. 02.25 Nat-tv

20.15 The Longest Yard Am. acti-
onkomedie fra 2005 med Adam 
Sandler og Chris Rock. 22.30 Ame-
rikansk fodbold: Cincinnati-San 
Francisco 04.30 Nat-tv

12.40 OL: Langrend - stafet 
(m) 

14.05 OL: Ishockey  
- USA-Tyskland (k) 

14.50 OL: Ishockey  
- USA-Tyskland (k) 

15.40 OL: Ishockey  
- USA-Tyskland (k) 

16.30 OL-update 
 TV 2's eksperter og kom-
mentatorer vender dagens  
begivenheder til vinter-OL  
i Beijing..

17.00 OL: Short track  
- 500 m/3000 m stafet  
- finale 

17.55 Dit vintervejr 
 TV 2's vejrværter er klar 
med de nyeste prognoser for 
de kommende dage og opda-
terer dig om dit vintervejr..

18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.06 Regionale nyheder 
18.15 Danmark til OL 

 TV 2's eksperter og kom-
mentatorer vender dagens  
begivenheder til vinter-OL  
i Beijing..

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Jo færre, jo bedre 

(1) 
Dan. quiz.

21.00 [=] Danmarks sønner 
Dan. drama fra 2019 med 
Rasmus Bjerg og Moham-
med Ismail Mohammed.

01.35  Nat-tv

12.45 OL: Alpint skiløb  
- storslalom (m) 
2. gennemgang  
- fra Beijing, Kina.

13.00 OL: Curling - Storbri-
tannien-Danmark (m) 
Indledende runde  
- fra Beijing, Kina.

16.00 OL: Skiskydning 
 - jagtstart (m) 
Fra Beijing, Kina.

16.50 OL: Short track  
- 500 m og 3000 m stafet (k) 
Fra Beijing, Kina.

17.20 OL: Langrend - stafet 
(m) 
Fra Beijing, Kina.

18.00 OL på pisten 
Magasin.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Costa Rica:  

The Rise Of Nature 
Østr. naturprogram  
fra 2021.

20.00 Borgen - Riget, magten 
og æren (1:8) 
Dan. dramaserie.

21.00 21 Søndag 
Magasin.

21.40 Drømmen 
Dan. drama fra 2006 med 
Bent Mejding og Anders W. 
Berthelsen.

23.25 Sneengle (3:6) 
Sv.-dan. dramaserie.

00.25 (G) Wallander:  
Luftkastellet 
Sv. krimiserie.

01.55  Nat-tv

17.30 Generalernes nat Eng.-fr. film 
fra 1967 med Christopher Plummer 
og Omar Sharif. 19.50 Før søndagen 
20.00 Call Girl Sv. thriller fra 2012 
med Sofia Karemyr og Simon J. 
Berger. 22.20 Den sorte skole: Kvin-
ders valgret (5) 22.30 Deadline 
23.00 Fortiden foran os Bel. drama 
fra 2015 med Evelyne Brochu og 
Zuri  Francois. 00.50 Nat-tv

17.50 [=] (G) Jo færre, jo bedre 18.50 
Fint skal det være (1) 19.30 Fint skal 
det være (2) 20.05 [=] Med på no-
derne 20.55 [=] Olsen-banden går i 
krig Dan. komedie fra 1978 med Ove 
Sprogøe og Poul Bundgaard. 22.50 
The Graham Norton Show (9) 23.45 
[=] Charlies Revygalla 2016 02.00 
Nat-tv

18.05 (G) Aquaman Am. actionfilm 
fra 2018 med Jason Momoa og Am-
ber Heard. 21.00 Engle & dæmoner 
Am. thriller fra 2009 med Tom 
Hanks og Ewan McGregor. 23.55 
(G) Da Vinci-mysteriet Am. thriller 
fra 2006 med Tom Hanks og Audrey 
Tautou. 03.00 Nat-tv

18.00 Any Given Sunday Am. dra-
ma fra 1999 med Al Pacino og Ca-
meron Diaz. 21.15 Golfbanens 
skræk Am. komedie fra 1996 med 
Adam Sandler og Carl Weathers. 
23.15 (G) Jerry Maguire Am. dram-
akomedie fra 1996 med Tom Cruise 
og Cuba Gooding Jr.. 02.10 Nat-tv

13.50 OL: Langrend - stafet 
(k) 

15.20 OL: Hurtigløb på skøjter 
- holdforfølgelse,  
kvartfinaler 

17.00 OL: Afterski 
 TV 2's eksperter og kom-
mentatorer vender dagens  
begivenheder ved vinter-OL  
i Beijing..

17.55 Dit vintervejr 
 TV 2's vejrværter er klar 
med de nyeste prognoser for 
de kommende dage og opda-
terer dig om dit vintervejr..

18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.06 Regionale nyheder 
18.15 Danmark til OL 

 TV 2's eksperter og kom-
mentatorer vender dagens  
begivenheder til vinter-OL  
i Beijing..

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
19.45 [=] OL: Studiet 
20.00 [=] Klipfiskerne (2) 

Dan. underholdning.
21.05 [=] Først og sidst (2) 

Dan. underholdning.
23.00 The Hitman's  

Bodyguard 
Am. actionkomedie fra 2017 
med Ryan Reynolds  
og Samuel L. Jackson.

23.30 Life Itself 
Am. drama fra 2018 med 
Oscar Isaac og Olivia Wilde.

02.25  Nat-tv

13.00 OL: Curling  
- Danmark-Schweiz (m) 
Indledende runde  
- fra Beijing, Kina.

14.00 OL: Ishockey  
- Schweiz-Danmark (m) 
Indledende runde  
- fra Beijing, Kina.

16.40 OL: Skihop - finale (m) 
Finale - fra Beijing, Kina.

18.00 OL på pisten 
Magasin.

18.30 TV-Avisen 
 TV Avisen giver hver dag et 
overblik over dagens vigtig-
ste nyheder fra Danmark og 
verden omkring os og samler 
op, giver overblik og per-
spektiv på de største begiven-
heder og historier i tiden..

19.00 Koralrevets hemmelig-
heder (1:4) 
Eng. dok.-serie.

20.00 Versus  
(1:8) 
Dan. underholdning.

21.00 Kriminalkommissær 
Barnaby  
(129) 
Eng. krimiserie.

22.30 Jack Driscoll  
- en strisser vender hjem 
(1:12) 
Irsk krimiserie.

00.05 (G) Arne Dahls  
A-gruppen: Misterioso 
Sv. krimiserie.

01.35  Nat-tv

17.30 Kunstquiz 18.15 Kunstquiz 
19.00 Huset på Christianshavn 
(72:84) 19.30 Huset på Christians-
havn (73:84) 20.00 Race Can. drama 
fra 2016 med Stephan James og  
Jason Sudeikis. 22.10 Alt forladt  
- sindssygehospitalet (2:5) 22.30 
Deadline 23.00 (G) Debatten 00.05 
(G) Flugt 01.30 (G) Hypnotisøren 
Sv. thriller fra 2012 med Tobias Zil-
liacus og Mikael Persbrandt. 03.25 
Deadline nat 

17.45 Death in Paradise (2) 18.50 
(G) Fint skal det være (9) 19.30 (G) 
Fint skal det være (10) 20.05 Mord 
i Auckland (6) 21.00 Kriminalkom-
missær Barnaby (2) 22.50 En sag for 
Frost (3) 00.40 Nat-tv

17.30 Luksusfælden 21 (6) 18.30 
(G) Mumien Am. actionfilm fra 
1999 med Brendan Fraser og Rachel 
Weisz. 21.00 Da Vinci-mysteriet 
Am. thriller fra 2006 med Tom 
Hanks og Audrey Tautou. 00.15 
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (84:138) 
19.00 The Mentalist (85:138)  
20.00 NCIS: L.A. 12 (4) 21.00  
Faster Am. actionfilm fra 2010  
med Dwayne Johnson og Billy Bob 
Thornton. 23.00 (G) Fast & Furious 
6 Am. actionfilm fra 2013 med  
Vin Diesel og Paul Walker. 01.45 
Nat-tv

12.40 OL-update 
13.00 OL:  

Curling  
- Rusland-Danmark  
(m) 

16.05 OL:  
Alpint - super-G  
(k) 

17.00 [=] Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 OL:  

Afterski 
 TV 2's eksperter og kom-
mentatorer vender dagens  
begivenheder ved vinter-OL  
i Beijing..

17.55 Dit vintervejr 
 TV 2's vejrværter er klar 
med de nyeste prognoser for 
de kommende dage og opda-
terer dig om dit vintervejr..

18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 Danmark til OL 

Magasin. TV 2's eksperter og 
kommentatorer vender da-
gens begivenheder til vinter-
OL i Beijing..

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] X Factor (7) 

Dan. underholdning.
21.10 America's Got Talent  

(2) 
Am. underholdning.

22.10 I dine sko 
Am. drama fra 2005 med Ca-
meron Diaz og Toni Collette.

01.30  Nat-tv

13.00 OL: Skiskydning - sprint 
(k) 
Fra Beijing, Kina.

14.05 OL: Ishockey  
- Letland-Finland (m) 
Indledende runde  
- fra Beijing, Kina.

16.25 OL: Ishockey  
- Danmark-Rusland  
(m) 
Indledende runde  
- fra Beijing, Kina.

18.00 OL på pisten 
Magasin.

18.30 TV-Avisen 
 TV Avisen giver hver dag et 
overblik over dagens vigtig-
ste nyheder fra Danmark og 
verden omkring os og samler 
op, giver overblik og per-
spektiv på de største begiven-
heder og historier i tiden..

19.00 Disney Sjov 
Underholdning for  
hele familien.

20.00 World on Fire (1:7) 
Eng. dramaserie.

21.00 TV-Avisen 
21.15 Vores vejr 
21.30 The Proposal 

Am. komedie fra 2009  
med Sandra Bullock  
og Ryan Reynolds.

23.10 Pearl Harbor 
Am. krigsdrama fra 2001 
med Ben Affleck og Josh 
Hartnett.

02.00  Nat-tv

17.30 Kunstquiz 18.15 Kunstquiz 
19.00 (G) 1-0 til Danmark: Svend 
Pri 19.30 (G) 1-0 til Danmark: La-
xholm 20.00 Debatten 21.00 Frank 
Hvam: Make Badminton Great 
Again (2) 21.30 DNA Detektiven (1) 
22.30 Deadline 23.00 Kærlighed og 
sex i Kina 00.05 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (1) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (19) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (20) 20.00 [=] Far til fire i 
sneen Dan. komedie fra 1954 med 
Ib Schønberg og Ole Neumann. 
21.45 Elizabeth - dronningens di-
lemmaer 22.40 Velkommen til Mo-
naco (3:3) 23.50 [=] Hvem vil være 
millionær? 00.50 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks 
største madtalenter 8 (7) 19.00 Ma-
sterChef - Danmarks største madta-
lenter 8 (8) 20.00 Forsidefruer 11 (3) 
21.00 Real Housewives of Beverly 
Hills 11 (21) 22.00 Bachelorette 
Am. romantisk komedie fra 2012 
med Kirsten Dunst og Rebel Wilson. 
23.50 (G) NCIS 19 (6) 00.55 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (83:138) 
19.00 The Mentalist (84:138) 20.00 
NCIS: L.A. 12 (3) 21.00 Fast & Fu-
rious 6 Am. actionfilm fra 2013 med 
Vin Diesel og Paul Walker. 23.50 
(G) The Fast and the Furious: Tokyo 
Drift Am. actionfilm fra 2006 med 
Lucas Black og Nikki Griffin. 02.00 
Nat-tv

17.30 Kunstquiz 18.15 Kunstquiz 
19.00 (G) 1-0 til Danmark: Tarok 
19.30 (G) 1-0 til Danmark: Ole Ol-
sen 20.00 Det stockholmske blod-
bad (1:2) 21.00 På sporet af dron-
ningerne (5:6) 21.30 Hitlers danske 
soldater (5:5) 22.00 Billed-Bladet 
vs. Se og Hør (1977-1987) (5:5) 
22.30 Deadline 23.00 Kærlighed og 
sex i Indien 00.05 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (8) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (18) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (19) 19.50 [=] Jo færre, jo 
bedre (4) 20.40 Van der Valk - farlig 
erotik (2) 22.20 Mord på Mallorca 
(2) 23.15 [=] Hvem vil være millio-
nær? 00.15 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks 
største madtalenter 8 (6) 19.00 Ma-
sterChef - Danmarks største madta-
lenter 8 (7) 20.00 NCIS 19 (6) 21.00 
S.W.A.T. 5 (6) 22.00 Sleepless Am. 
thriller fra 2016 med Jamie Foxx og 
Michelle Monaghan. 23.55 (G) 
Black Water Am. actionfilm  
fra 2018 med Dolph Lundgren og 
Jean-Claude Van Damme. 02.10 
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (82:138) 
19.00 The Mentalist (83:138) 20.00 
Cops 30 (30) 20.30 Fodbold: Totten-
ham-Southampton 22.45 Jerry Ma-
guire Am. dramakomedie fra 1996 
med Tom Cruise og Cuba Gooding 
Jr.. 01.40 Nat-tv

Søndag den 13.02 kl. 20.00 på  DR1: Birgitte Nyborg er 
nyudnævnt udenrigsminister, da man pludselig finder 
olie i Grønland. Men Nyborg er gået til valg på en grøn 
dagsorden, og for hende hersker der ingen tvivl om, at 
olieprojektet skal lukkes ned så hurtigt som muligt.  
Røster i Grønland - anført af den grønlandske minister, 
Hans Eliassen, - er dog af en helt anden mening.

ONSDAG 9. - TIRSDAG 15. FEBRUAR
TIRSDAGMANDAGSØNDAGLØRDAGFREDAG

TORSDAGONSDAG

UGENS TV

12.50 OL: Curling  
- Danmark-Canada (m) 

16.00 OL: Short track  
- 1500 m (m) 

16.30 OL: Ishockey  
- Tjekkiet-Danmark (m) 

18.00 OL på pisten 
18.30 TV-Avisen 
18.55 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 I hus til halsen (6:8) 
21.00 TV-Avisen 
21.25 Det politiske talkshow 

Dan. debatprogram.
22.00 Arne Dahls A-gruppen: 

Misterioso 
Sv. krimiserie.

23.30 Gift ved første blik USA 
XI (6:21) 
Am. datingserie.

00.50 (G) OBS 
00.51 (G) The Bay (2:3) 

Eng. krimiserie.
02.25  Nat-tv

12.00 OL: Alpint - slalom (k) 
13.35 OL-update 
14.05 OL: Ishockey  

- Danmark-Tjekkiet (m) 
16.30 OL-update 
17.00 [=] Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 OL: Afterski 
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 (5:6) 
20.50 Danmark til OL 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.15 [=] Rejseholdet  

- jagten på en morder (2) 
23.05 [=] Størst (8) 
23.55 [=] Razzia (3) 
00.25 Nat-tv

12.30 OL-update 
13.00 OL: Curling  

- USA-Danmark (k) 
16.05 OL: Snowboard  

- cross, finale (m) 
17.00 [=] Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 OL: Afterski 
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 Operation X:  

Den store skattejagt 
20.55 Danmark til OL 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.15 Sund på 21 dage (2:3) 
23.10 [=] Størst (9) 
23.55 [=] Razzia (4) 
00.30 (G) Ambulancen (1) 
02.00  Nat-tv

12.55 OL: Hurtigløb på skøjter 
- 5000 m (m) 

14.15 OL: Ishockey  
- Canada-Tyskland (m) 

16.25 OL: Kælkning  
- holdkonkurrencen 

17.00 OL: Curling  
- USA-Danmark (k) 

18.00 OL på pisten 
18.30 TV-Avisen 
18.55 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 Løvens hule (6:9) 
21.00 TV-Avisen 
21.25 Kriminelt:  

Den creepy præst 
21.55 Vera: Tavse stemmer (6) 
23.25 Gift ved første blik USA 

XI (7:21) 
Am. datingserie.

00.45 (G) Kriminalkommissær 
Barnaby (128) 
Eng. krimiserie.

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

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

Udfører alt indenfor: 

VAND - VARME - SANITET 
BLIKKENSLAGERARBEjDE

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
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

I sidste uge holdt Venstre i 
Tinglev og omegn general-
forsamling i Ravsted For-
samlingsgård. 
Formand Bjerne Thomsen 
fortalte i sin beretning om 
dansk politisk generalt, om 
tingenes tilstand i Venstre og 
om de helt lokalte anliggen-
der i Venstre Tinglev og 
Omegn. 
Ved Kommunalvalget til-
bage i november sidste år var 
der genvalg af Thomas An-
dresen og Kirsten Nørgård 
Christensen. Der var nyvalg 
af Claus Bruun Jørgensen. 
Det blev ikke til valg til Niels 
Jørn Nielsen, Andreas Bon-
de og Hans Petersen. 
 
Valg til bestyrelsen 
Følgende blev  
nyvalgt/genvalgt: 
Henning Frisk,  
Bolderslevskov, genvalgt 
Andreas Bonde, Uge  
genvalgt 
Kurt Jensen,  
Bylderup-Bov, genvalgt 
Peter Søby, Bredevad,  
genvalgt 
Kurt Madsen, Lovtrup,  
genvalgt 
Hans Petersen, Uge,  
genvalgt 
Karsten Riis Lange,  
Bolderslev, nyvalgt 
Niels Jørn Nielsen, Ravsted, 
nyvalgt 

Finn Møller, Todsbøl,  
nyvalgt 
Henning Hell, Uge, nyvalgt 
  
Efter valget konstituerende 
bestyrelsen sig således: 
Formand:  
Benny Nissen Gröhn,  
Porsbøl/Bolderslev 
Næstformand:  
Niels Jørn Nielsen, Ravsted 
Sekretær: Henning Frisk,  
Bolderslevskov 
Kasserer: Steen Schmidt,  
Tinglev 
  
Som suppleanter blev føl-
gende valgt. 
1 suppleant: Verner Bossen, 
Ravsted, nyvalgt 
2 suppleant:  
Bjarne Thomsen,  
Bolderslev, nyvalgt 
Valgt som revisor: 
Jes Jepsen, Tinglev, genvalgt 
Hanne Nørgård,  
Ravsted, genvalgt 
Valgt som revisorsuppleant: 
Peter Petersen,  
Bylderup, genvalgt. 
Øvrige bestyrelsesmedlem-
mer: 
Torben Groos, Lovtrup 
Bent Sørensen,  
Bolderslevskov 
Thomas Juhl, Ravsted 
Claus Bruun Jørgensen,  
Tinglev 
Kirsten Nørgård  
Christensen, Bylderup-Bov

Genralforsamling i 
Venstres lokalforening

Musik- og sanggruppen Spi-
lop underholder senere i 
denne måned hos Burkal-
Bylderup Seniorklub. 
Gruppen henvender sig 
mest mod det modne publi-

kum og deres repertoire 
spænder vidt, fra gammel 
pop over dansk-top, samt 
fællessange, hvor publikum 
synger med. 

Spilop underholder 
i SeniorklubbenDer er flere mulige forkla-

ringer på, hvorfor netop 
den 14. februar er kærlighe-
dens dag. Én af myterne 
handler om præsten Valen-
tin, som for mere end 1700 
år siden skulle have nægtet 
at adlyde den romerske kej-
sers love om, at soldater 
ikke måtte gifte sig. Valen-
tin viede elskende par, og 
derfor blev han henrettet. 
Det skulle være sket netop 
den 14. februar, som senere 
blev Sankt Valentins hel-
gendag. 
Uanset hvad der er årsag til 
Valentinsdag, kan vi i dag 
glæde os over at have fået 

en særlig dag for kærlighe-
den. Man har dyrket valen-
tinsdag-skikkene i mange år 
i blandt andet England og 
USA, mens dagen og dens 
skikke først for alvor har 
slået rod her i landet i løbet 
af 90’erne. En af de klassi-
ske valentinsdag-skikke er 
at sende ”en Valentin”. Et 
kort eller en gave - vedlagt 
et kort - til den, man holder 
af. Kortet må endelig ikke 
underskrives, men det må 
gerne på anden vis røbe af-
senderen. En Valentin ved-
lagt en invitation til en tur i 
byen vil altid være en kær-
kommen gave.

Valentinsdag 14. februar

BLIKKENSLAGER 
ARBEJDE  

 
 
 

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

• Montering af  brintceller – for et bedre miljø! 
• Service lige efter ”bogen” 
• Skades- og rustarbejde 
• Salg af  miljøvenligt LPG-gas 

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

HUSK  
du kan booke 

tid når du  
har tid…

…bare bedre bilværksted

Åbent hus på  
Ny Grønningen 
 
fredag den 25. februar 2022 kl. 11.30  
Tinglevs nye plejehjem står endelig klar. 
Derfor er det en glæde at kunne invitere til  
indvielse af Ny Grønningen.  
Alle er velkomne - tilmelding ikke nødvedig
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Februar 

       
      Ons.    16.   Burkal-Bylderup Seniorklub inviterer til underholdning med Spilop i 
                          Slogs Herreds Hus kl. 13.30. 
 
      Tor.     17.   Tinglev-Uge Pensionistforening afholder generalforsamling i  
                         Borgerhuset i Tinglev kl. 14.00. 
 
      Man.   21.   Bolderslev Fritidscenter afholder generalforsamling i centret kl. 18.30. 
 
      Man.   21.   Ravsted Forsamlingsgård afholder generalforsamling i krostuen kl. 19. 
 
      Man.   21.   BVU afholder generalforsamling i Bolderslev Fritidscenter kl. 19.30. 
 
      Tir.      22.   Sozialdienst Burkal afholder generalforsamling i Gemeindehaus i  
                         Bylderup-Bov kl. 14.00. 
 
      Tir.      22.   Bylderup-Bov Rideklub afholder generalforsamling i Rytterstuen kl. 19. 
 
      Tir.      22.   Lokalhistorisk forening for Kliplev Sogn og Straagaards Smedie afholder 
                          generalforsamling i Kliplev Hallen kl. 19.30. 
 
      Tir.       22.   Tinglev Kirke inviterer til foredrag med flyverpræst Kevin Asmussen kl. 19. 
 
      Ons.    23.   Burkal-Bylderup Seniorklub afholder generalforsamling i Slogs Herreds 
                          Hus kl. 13.30. 
 
      Tor.     24.   Slogs Herreds Hus afholder generalforsamling i huset kl. 19.00. 
 
      Tor.     24.   BBI afholder generalforsamling i Idrætscentret kl. 19.00. 
 
      Tor.     24.   Socialdemokratiet Tinglev partiforening afholder generalforsamling i  
                         Aktivitetscenter Grønnevej 41 i Tinglev kl. 19.00. 
 
      Tor.     24.   Rens Vandværk afholder generalforsamling i Rens museums lokaler  
                         kl. 19.30. 
 
      Tor.     24.   Tinglev Vandværk afholder generalforsamling i Borgerhuset i Tinglev 
                        kl. 19.30. 
 
     Tor.     24.   Bylderup-Bov vandværk afholder generalforsamling på Saksborg Kro 
                        kl. 19.30. 
 
      Lør.     26.   Bolderslev Lokalråd afholder generalforsamling i Bolderslev Fritids- 
                         center kl. 9.30. 
 
      Søn.    27.   Ældre Sagen inviterer til grønlangkålsspisning på Saksborg Kro kl. 12. 
 
      Man.   28.   Bylderup-Lendemark vandværk afholder generalforsamling  
                         i Slogs Herreds Hus kl. 19.00. 
 

Marts 
       
      Ons.      2.   Ældre Sagen inviterer til rejsemøde i Sønderjyllandshallen i  
                        Aabenraa kl. 13.30. 
 
     Søn.      6.   Tinglev Gymnastik og Fitness inviterer til gymnastikopvisning i  
                        Tinglev Fritidscenter - hal 1 kl. 10.00. 
 
     Tor.     10.   Tinglev Kirke inviterer til koncert »Klassiske perler« kl. 19.30. 
 
      Fre.     18.   Jyndevad Forsamlingshus og Dansk Forening St. Jyndevad afholder  
                         generalforsamling i Jyndevad Forsamlingshus kl. 19.00.

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

Strikkecafé 

Strik, snak og hygge for alle i alle aldre 
 
Har du pinde, har vi garn og opskrifter. 
 
Vi inviterer alle, der har tid og lyst, til strik, snak og hygge i Den gamle 
skole ved Tinglev Kirke. Vi strikker, hækler eller broderer og snakker om 
stort og småt. 
Om du er øvet eller nybegynder, ung eller gammel er underordnet - vi 
hjælper hinanden 😊 
 
Opstart d. 8.2.2022 kl. 14.00 - 16.00 - herefter den 2. tirsdag i måneden. 
 
Kommende datoer: 
Tirsdag d. 8. mar. kl. 14.00 - 16.00         Tirsdag d. 9. aug. kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag d. 12. april kl. 14.00 - 16.00      Tirsdag d. 13. sept. kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag d. 10. maj kl. 14.00 - 16.00        Tirsdag d. 11. okt. kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag d. 14. juni kl. 14.00 - 16.00       Tirsdag d. 13. dec. kl. 14.00 - 16.00 
 
Kom og vær med 
Vi serverer kaffe/te og kage 
Alle er velkomne og arrangementet er gratis 
 
Venlig hilsen  
Anne-Marie og Gertrud 

Hver dag får 40 danskere 
en kræftsygdom, der skyl-
des livsstil eller miljø. Det 
viser en ny dansk undersø-
gelse. Kræftens Bekæm-
pelse ønsker forebyggelse 
højere prioriteret politisk. 
 
Årligt får 14.235 danskere 
kræft på grund af tobak, uv-
stråler, overvægt, alkohol og 
andre faktorer i livsstil eller 
miljø. Det viser en ny un-
dersøgelse fra Kræftens Be-
kæmpelse udgivet i det 
videnskabelige tidsskrift 
Scientific Reports. 
 
For første gang sætter for-
skere danske tal på, hvor 
mange kræfttilfælde, der 
kan forebygges. Tallene er i 
tråd med udenlandske op-
gørelser og bekræfter, at der 
er et kæmpe potentiale til at 
forebygge kræft i den dan-
ske befolkning. 
 
Folkesundheden i  
Danmark halter 
I fredags den 4. februar, var-
det World Cancer Day. 
Dagen fejres i hele verden 
for at sætte fokus på opspo-
ring, behandling og fore-
byggelse af kræft, en af 
klodens største dræbere. 
Kræftens Bekæmpelse mar-
kerer den globale begiven-
hed ved at slå et slag for 
forebyggelse og mere lig-
hed i sundhed. Det sker 
med afsæt i den nye under-
søgelse. 
 
»Folkesundheden i Dan-
mark halter, og det ser vi 
blandt andet på kræftområ-
det. Men også i forhold til 
diabetes, hjerte-karlidelser 
og andre store folkesyg-
domme. Det er uforståeligt, 
at man ikke politisk gør 
mere for at forebygge – det 
ville spare mange menne-

sker for lidelse og alvorlig 
sygdom, og det ville spare 
sundhedssystemet for 
mange penge,« siger Jesper 
Fisker, adm. direktør i 
Kræftens Bekæmpelse. 
 
Forskerne bag undersøgel-
sen har beregnet, at 8.617 
tilfælde af de hyppigste 
kræftsygdomme - bryst-, 
lunge-, tyktarms- og moder-
mærkekræft – potentielt 
kunne forebygges. Bryst-
kræft er blandt andet koblet 
til overvægt og alkohol, ryg-
ning og luftforurening kan 
give lungekræft, mens ryg-
ning, overvægt og alkohol 
kan øge risikoen for tyk-
tarmskræft. 
 
»Tobak er ikke overra-
skende den største synder. 
Omkring 15 pct. af alle 
kræfttilfælde i Danmark 
kunne undgås, hvis ingen 
røg. Derfra er der et stykke 
ned til uv-stråling, der med 
små 6 pct. er nummer to på 
listen. Overvægt indtager 
tredjepladsen med lidt 
mere end 3 pct.« fortæller 
seniorforsker i Kræftens 
Bekæmpelse Brian Køster, 
en af forskerne bag under-
søgelsen. 
 
Folkesundhed skal være 
del af sundhedsudspil 
Jesper Fisker peger på, at vi 
i Danmark er berøringsang-
ste overfor at bruge lovgiv-
ning til at forbedre folke- 
sundheden. Danmark er 
f.eks. et af de eneste lande i 
Europa, hvor unge under 18 
år kan købe alkohol og gå i 
solarium. Og prisen på 
tobak er stadig for lav. 
 
»Det er for nemt - og billigt 
- at leve usundt i Danmark. 
Livsstilsfaktorer som tobak 
og overvægt har social slag-

side og er skyld i en stor del 
af den ulighed i sundhed, 
der i Danmark er stigende. 
Det er et fælles ansvar at 
gøre noget ved det. Men det 
kan vi som samfund kun, 
hvis vi prioriterer forebyg-
gelse langt højere end nu. 
Et godt sted at starte er re-
geringens kommende sund-
hedsudspil, som vi og andre 
sundhedsaktører har ventet 
længe på. Og så må prisen 
på cigaretter op på mindst 
90 kr.,« siger han. 
 
Regeringen har meldt ud, at 
den senest 1. april kommer 
med et udspil til fremtidens 
sundhedsvæsen. 
 
»Vi skal forebygge på en 
helt ny måde. Sundhed ska-
bes mange andre steder end 
i sundhedsvæsenet. Derfor 
er det nødvendigt med am-
bitiøse forpligtende målsæt-
ninger, og at lovgiverne 
tænker forebyggelse bredt 
ind i alle politikområder – 
ikke kun sundhed,« siger 
Jesper Fisker. 
 
Resultater fra  
undersøgelsen:  
Andel kræfttilfælde, der 
skyldes: 
Tobak: 14,6 pct. 
Uv-stråling: 5,8 pct. 
Overvægt: 3,3 pct. 
HPV og andre kræftfrem-
kaldende infektioner: 2,9 
pct. 
Radon og anden ioniseret 
stråling: 2,7 pct. 
Alkohol: 2,6 pct. 
*Undersøgelsen har kigget 
på risikofaktorer som er 
klassificeret som ’med sik-
kerhed kræftfremkaldende 
i mennesker’. Der findes 
dog også risikofaktorer som 
er i den næsthøjeste klasse, 
’sandsynligvis kræftfrem-
kaldende i mennesker’.

Vi kan forebygge 40  
kræfttilfælde hver dag
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Tinglev-Uge 
Pensionistforening 

afholder  
Generalforsamling 
 

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

IDRÆTSFORENING

BBIBYLD
ERU

P BU
RKA

LGeneralforsamling 
i BBI  

torsdag den 24. februar kl. 19.00  
i Idrætscentret 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Forslag der ønskes behandlet til generalforsam-
lingen skal være formand Morten Carstensen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Mød op og vis din støtte til foreningen. 
 

Bestyrelsen

Bylderup-Bov 
Rideklub 
afholder 

GENERALFORSAMLING  
tirsdag den 22. februar kl. 19.00  
i Rytterstuen på Bovvej 4  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Vel mødt - Bestyrelsen

Bylderup-Lendemark 
Vandværk I/S 
 
afholder ordinær 

GENERALFORSAMLING 
mandag den 28. februar 2022  
kl. 19.00 i Slogs Herreds Hus 
 
Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
1. Valg af dirigent  
2. Beretning om det forløbne år  
3. Det reviderede regnskab forelægges til  

godkendelse/budget  
4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

På valg er: 
• Dirk Andresen 
• Jens Chr. Lund (ønsker ikke genvalg) 
• Michael Sønnichsen (suppleant)  

5. Valg af revisor og suppleant 
På valg er: 
• Eivind Christensen 
• Henning B. Schmidt (revisorsuppleant)  

6. Behandling af indkomne forslag  
7. Eventuelt 

Bestyrelsen

Lundtoft, Tinglev, Rødekro,  
Aabenraa og Bov

Inviterer til: 
 

Rejsemøde 
 

onsdag den 2. marts 2022 kl. 13.30 
i Sønderjyllandshallen, Aabenraa 

 
MOLS REJSER kommer og fortæller om ture til 

Rügen, Sydfyn og Tjekkiet 
 

Entré med kaffe og kringle kr. 85,- 
 

Tilmelding til Vagn Korff 
Mail: sobo@mail.tele.dk, tlf. 20 31 79 42 
Tilmelding senest den 23. februar 2022

 
 
 

afholder 

generalforsamling 
torsdag den 24. februar kl. 19.00 
i Aktivitetscenter Grønnevej 41, 
Tinglev  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Efterfølgende spørgsmål og diskussion ved  
Kommunal politiker og  
BUPL fællestillidsrepræsentant Dorrit Knudsen 

Alle er velkommen 

Bestyrelsen

Tinglev Partiforening
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Bolderslev-Vollerup 
Ungdomsforening 
indbyder til ordinær 

generalforsamling 
mandag den 21. februar 2022 kl. 19.30  
i Bolderslev Fritidscenter 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 

Vel mødt - Bestyrelsen

  
 
Der afholdes ordinær  

GENERALFORSAMLING 

torsdag den 24. februar kl. 19.30  
i Borgerhuset, Tinglev 

 
Dagsorden ifølge vedtægter. 
 

Bestyrelsen

Lokalhistorisk forening for Kliplev Sogn  
og Straagaards Smedie 

 
afholder 

ordinære  
generalforsamlinger  

i Kliplev Hallen 
 

tirsdag den 22. februar kl. 19.30 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Efterfølgende fortæller  
Poul-Erik Thomsen, Tinglev  

om bogen »Den delte by«  
 

Venlig hilsen bestyrelserne 

Burkal-Bylderup 
Seniorklub  
inviterer til underholdning med 

Spilop 

onsdag den 16. februar kl. 13.30 
i Slogs Herreds Hus i Bylderup  

Spilop underholder med musik og korsang.   
Pris for underholdning og kaffe 100,- kr. 
Alle er velkommen. 
Pris for ikke medlemmer 125,-kr. 
 
Tilmelding til Anne Marie tlf. 40 84 08 43 eller 
Margit tlf. 30 66 49 69

Burkal-Bylderup 
Seniorklub  
afholder 
generalforsamling 
onsdag d. 23. februar kl. 13.30 
i Slogs Herreds Hus i Bylderup  
Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest den 11/2. 
 
Foreningen er vært ved kaffe og kage. 
 
Mød talstærkt op så vores forening også kan  
fortsætte i fremtiden. 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Rens Vandværk 

afholder ordinær 

generalforsamling   
torsdag den 24. februar kl. 19.30 
i Rens museums lokaler  

Dagsorden ifølge vedtægterne.                                       

                                                                      Bestyrelsen

Tinglev Begravelsesforretning 
 
 
 

 
 
 
 
  

Døgnvagt 74 64 42 11

• GARANTI 
    • TRYGHED 
        • SIKKERHED

Thomas 
Møller Kurt 
Jensen Jensen
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Tinglev kirkes hjemmeside har følgende adresse: www.tinglevkirke.dk

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 
 
 

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 
 

Kvindekredsen:  
Elna Hansen 
Åløkke 94, Bylderup-Bov  
tlf. 20 12 49 94  
ncwolff@hotmail.com 

Gudstjenester  
i Tinglev kirke 
 
Til alle gudstjenester kan der 
bestilles kirkebil  
ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25. 
 
6. februar: Sidste s. e. H3K  
kl. 10.30 
v/Søren Wogensen  
13. februar: søndag Septuagesima 
kl. 19.00  
v/Søren Wogensen  
20. februar: søndag Seksagesima 
kl. 9.00  
v/Signe Bøje Sahner  
27. februar: Fastelavns søndag  
kl. 10.30  
v/Søren Wogensen  
6. marts: 1. søndag i fasten  
kl. 10.30  
v/Søren Wogensen  
13. marts: 2. søndag i fasten kl. 
19.00  
v/Søren Wogensen

kommende 
arrangementer

Kirkelige  
handlinger 
 
Døbte 
29/1: Frieda Helene Knudsen  
Bisatte og begravede 
5/1: Margarethe Eleonora  
Warming Marcussen 
7/1: Bendix Petersen 
8/1: Christian Hansen Christensen

Menighedsrådet 
orienterer 
 
Næste ordinære møde  
tirsdag den 15. 3. 2022 kl. 19.00 

Organisten  
meddeler 
 
Babysalmesang 
Om torsdagen er der babysal-
mesang 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 opret-
tet et hold til babysalmesang 
Så ring og meld til. så kan vi må-
ske få startet op.  
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  
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” 

Indre Mission 
program   
Februar 
Torsdag den 24. kl. 19.30 
Møde i Den gamle Skole 
v/ Missionær Mette Hornstrup 
Schmidt Hjordkær

Sognepræsten 
orienterer 
 
Lørdagsdåb i Tinglev 
Der vil være mulighed for lør-
dagsdåb på følgende lørdage: 2. 
april og 11. juni 2022. Begge dage 
er det kl. 11.00. Kontakt sogne-
præsten for nærmere info. 
 
Kirkehøjskolen for  
Aabenraa Provsti 
Lørdag d. 26. marts er der kirke-
højskoledag i Høje Kolstrup Kir-
ke i Aabenraa.  
 
Dagens program ser således ud: 
 
9.30-10:  

Kaffe og rundstykker 
10-11.30:  

Foredrag og debat. Valgmenig-
hedspræst v. Balle Valgmenig-
hed, dr. theol. Anders Kingo, 
fortæller med udgangspunkt i 
sin nye bog om Søren Kierke-
gaard og hernnhutterne. 
Pause  

11.45-12.15:  
Fællessang fra  
Højskolesangbogen 

12.15-13.00:  
Frokost 

13.00-14.45:  
Foredrag og debat. Forfatter 
Ida Jessen fortæller om sit ar-
bejde med ny-oversættelsen af 
Sigrid Undsets middelalderro-
man Olav Audunssøn. Kaffe og 
kage serveres undervejs. 

14.45-15.00:  
Afslutning og annoncering af 
næste møde 
 

Det koster 100 kr. at deltage i 
kirkehøjskoledagen (inkl. for-
plejning).  
Tilmelding til sognepræst  
Eva Wiwe Løbner  
pr. mail: ewl@km.dk eller  
pr. tlf.: 51 14 72 12.  
Vel mødt til!

Tinglev kirke 

Foredrag med flyverpræst i for-
svaret Kevin Asmussen tirsdag 
d. 22. februar 2022 kl. 19.00  
Klassiske perler torsdag d. 10. 
marts kl. 19.30 i Tinglev Kirke  
Strikkecafé starter igen. Første 
gang d.8.februar 2022 kl. 14.00 - 
16.00

Der var fint fremmøde til årets 
nytårskoncert, trods corona og 
håndbold.  
Det var tydeligt at mærke, at 
publikum havde glædet sig til en 
musikalsk oplevelse med Anne 
Dorthe Michelsen.  
En dejlig oplevelse på en kold 
januar-aften.  
 

koncert

koncert
KLASSISKE PERLER 
Den 10. marts kl. 19.30 i Tinglev Kirke 
En spændende koncert med alle de bedste og smukkeste klassiske værker. 
Efter koncerten vil der være champagne med tilbehør. 
Koncerten er gratis
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Bylderup-Bov  
Vandværk a.m.b.a. 
afholder ordinær 

GENERALFORSAMLING 
torsdag den 24. februar kl. 19.30 
på Saksborg Kro 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde  
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen er vandværket  
vært ved en bid brød.  

 Venlig hilsen Bestyrelsen

RAVSTED KIRKE 
 kirke nyt

Nyt fra præsten 
 
Det naturlige lys og den inderlige gnist   
 
Lyset er sigtbarheden i menneskers liv. Noget så klogt kunne jeg ikke 
finde på at sige. Det har jeg fra den nu afdøde sprogekvilibrist, teolog og 
forfatter Johannes Møllehave.  
Mennesket er et væsen vis ansigt kan lyse, som hos en mor, der ser på sit 
barn eller som to elskede, der ser på hinanden.  
Der er ingen tvivl om, at vi har brug for lyset. Lyset i form af det lys, vi 
tænder hos hinanden og det lys, der kan være svært at definere.  
Lyset gør en forskel og det er det, der gør, at sigtbarheden, bliver bedre. 
For når vi kan se klart og tydeligt, så får vi en forløsning. En forløsning, der 
gør, at vi kan fortsætte; også når det hele virker håbløst og intetsigende.  
 
På den måde, kan vi holde ensomheden lidt på afstand. Men her er det 
måske vigtigt at forstå, at det ikke udelukkende er foråret, der kan give os 
lyset. Jovist er det skønt, at vi går lysere tider i møde. Men på trods af det 
kommende forår med lys og spirende liv, kan sindet føles modløst og livet 
som en tung åg.  
 
Vi har brug for ansigter, der lyser op i mørket. Sollyset gør godt for mod-
løsheden, men det er langt fra det eneste, der skal til. Vi har brug for at få 
tændt vores lys i form af varmen og nærværet fra et andet levende væsen, 
ellers kan lyset kun være en mild trøst for en kort stund, som flygtigt vil 
forsvinde igen.  
Vi har brug for nærværet. Gud viser sig flere gange at være nærværende. 
Gud rækker hånden frem mod os, forstår os, giver os lys og styrke. Jesus’ 
styrke og tro kan holde os oppe, så vi kan være det lysende ansigt.  
Vi har brug for det lysende ansigt – måske endda mere end vi har brug for 
det naturlige lys.  
Selvom det bliver forår, så har vi stadig brug for at rykke sammen. Også 
selvom, stormen ikke raser udenfor. Vi har brug for at rykke sammen. Vi 
læser for at mærke, vi ikke er alene. Vi læser for at spejle os i andre. Vi er 
sammen med andre for at mærke, vi ikke er alene. Vi kan føle os alene i 
selskab med andre, hvis den måde vi er sammen på ikke er livgivende, 
men derimod livsdrænende.  
Lad os bede, tro og håbe, at dette forår kommer med livgivende øjeblikke, 
spirende liv og masser af varme. 

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 

Kasserer Jørn Bork 
jcbork@mail.dk 
 
Sekretær Petra Hansen 
cleopetra91@gmail.com 
 
Kontaktperson Linda Fogtmann 
l_fogtmann@hotmail.dk 
 
Organist Andreas Brandenhoff  
tlf. 74 64 65 02  
a_brandenhoff45@hotmail.com 
 
Kirkesanger Katri Ommen  
tlf. 69 71 74 33   
 Følg os på facebook  

Fastelavnsgudstjeneste 

Søndag den 27. februar kl. 14.00 
 
Kom gerne udklædt i kirke - efter gudstje-
nesten er der mulighed for at være med til 
RUI’s fastelavnsfest i forsamligsgården. 
Entré 30,- inkl. kaffe og kage - gratis entré 
for udklædte.  

Gudstjenester  
13.02. kl. 10.30  
Højmesse med dåb 
ved Søren Wogensen 

27.02. kl. 14.00  
Fastelavnsgudstjeneste 
ved Signe Bøje Sahner  

06.03. kl. 10.30  
Højmesse  
ved Signe Bøje Sahner  

09.03. kl. 19.00  
Sangaften  

13.03. kl. 10.30  
Højmesse  
ved Signe Bøje Sahner 

20.03. kl. 10.30  
Højmesse  
ved Signe Bøje Sahner

 
 
TINGLEV 
Søndag d. 13. kl. 19.00. 
Søndag d. 20. kl. 09.00.  
BJOLDERUP 
Søndag d. 13. kl. 10.30.  
UGE 
Søndag d. 20. kl. 09.00.  
BURKAL 
Søndag d. 13. kl. 09.00.  
BYLDERUP 
Søndag d. 20. kl. 10.30.  
RAVSTED 
Søndag d. 13. kl. 10.30.  
BYLDERUP-BOV 
LM FRIMENIGHED 
Søndag d. 20. kl. 10.30.  
NORDSCHLESWIGSCHE 
GEMEINDE 
TINGLEV: 
Søndag d. 13. kl. 10.30. 
BURKAL: 
Søndag d. 13. kl. 10.30. 
BYLDERUP: 
Søndag d. 20. kl. 14.00. 
UGE: 
Søndag d. 20. kl. 14.00. 
KLIPLEV: 
Søndag d. 20. kl. 16.00.  

Gudstjenester

Ravsted Kirke søger netop nu en gravermedhjælper Læs mere på ravstedsogn.dk

Klassiske perler  
Tors. den 10. marts kl. 19.30 i Tinglev Kirke 
 
En spændende koncert med alle de bedste og 
smukkeste klassiske værker, vi kender så godt, 
krydret med små fortællinger om de forskellige 
komponister. 
 
Medvirkende: 
Sognekoret 
Solo sang: Ole Nielsky og Océane Paredes 
Strygerkvartetten: Andrea Brachwitz Doll,  
Anne Mette Hagen Jensen, 
Lisa Maria Elvang, Lydia Harder 
Klaver og Orgel: Doris Sommerlund 
 

Efter koncerten vil der være  
champagne med tilbehør 
 

Koncerten er gratis  
 

Foredrag 
Præst blandt soldater  
Tirs. d. 22. februar kl. 19.00 i Tinglev Kirke 
 
Flyverpræst Kevin  
Asmussen vil fortælle om 
sit arbejde som præst i 
Forsvaret.  
Han er tilknyttet Flyve-
våbnet 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

Præmieskat  
i Tinglev 
 
Ti deltagere spillede forle-
den præmieskat i Tinglev 
Skatklub. 
1. runde blev vundet af Det-
lev Petersen med 1023 point 
på de følgende pladser kom 
Bent Schrøder, 807 og Jørn 
Bach, 739.  
I 2. runde fordelte piontene 
sig således: Gerd Andresen                     
1055, Bent Schrøder, 984 og 
Detlev Petersen, 684. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Afstemningen  
10. februar 
 

10. februar er for mange en 
flagdag, fordi det var denne 
dato i 1920, at Nordslesvig 
stemte sig hjem til Danmark 
efter at have været tysk 
siden 1864. Den officielle 
genforeningsdag markeres 
også med flagning. Genfor-
eningsdagen er 15. juni, og 
den dato indgår på listen 
over officielle flagdage i 
Danmark. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Februar er  
blidemåned 
 

I februar kan vi rigtig mærke, 
at lyset vender tilbage. En 
gammel nordisk kalenderbe-
tegnelse for februar var Bli-
demåned, og blid betyder på 
oldnordisk netop lys og skin-
nende, måske fordi vejret i 
februar bliver klarere. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Relativ sen  
fastelavn 
 

De fleste år er det fastelavn 
i februar, hvilket det også er 
i år, men den falder relativt 
sent, da vi i år må vente til 
den 27. februar, før det er 
fastelavnssøndag. Fastelavn 
falder altid syv uger før 
påske og varierer derfor 
mellem den 1. februar og 
den 7. marts. I år er det på-
skedag søndag den 17. april. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

GRAFISK DESIGN 
DIGITALTRYK 

BØGER • MAGASINER 
FLYERS • FOLDERE • HÆFTER 

KRUS • KUGLEPENNE • BOLCHER 
 

IPRINTING.DK
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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. 

Lavenergi 

termoruder 

alle typer

Gl. Aabenraavej 4 · 6360 Tinglev 

Tlf. 74 64 43 38
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