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– 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

 
 

Opstart Færdigt hus

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

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

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 

• Professionel installation og  
vedligeholdelse af velkvalificerede 
EPDWA-ingeniører  

• Faste priser 

• Let at anvende 

• Multifunktionelle 

• Ubegrænset  
vandforsyning

RING  OG HØR  NÆRMERE  HOS LEIF

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

Flødeboller 

med eller uden pistacie. 

1 stk. 16,- 

4 stk.
 

59.-

Husk fastelavn  

på søndag  
vi har lækre fastelavnsboller

I denne uge indvies Aa-
benraa Kommunes pleje-
hjem Grønningen i Ting-
lev. Indvielsen er samtidig 
et åbent-hus-arrangement 
for alle interesserede gæ-
ster, og der vil være mulig-
hed for at opleve det nye 
plejehjem. 
 
Arbejdet med Plejehjem 
Grønningen gik i gang til-
bage i foråret 2020, hvor 
der blev taget første spa-
destik.  
I december sidste år var 
der rejsegilde, og nu er 
plejehjemmet altså klar til 
at åbne dørene.  
De første beboere starter 
indflytningen på det nye 
plejehjem i løbet i næste 
uge.

Plejehjem Grønningen inviterer 
borgerne ind til åbent hus
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TAKSIGELSER
Mange tak 

for al opmærksomhed, ven-
lig omtanke og trøstende 
ord i forbindelse med min 
hustru 

Tove Tygesen’s 
bisættelse. 

Henry 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Hjertelig tak 
for den store deltagelse 
ved min hustru 

Astrid Christensen’s 
begravelse. 
Tak for alle blomster og 
hilsner. 
Tak til hjemmeplejen, Irm-
gard, Børge, Kurt, Peter og 
forsamlingshuset. 
Tak til Martin for den 
pæne tale i kirken.  
Af hjertet tak. 

På familiens vegne 
Bent Christensen 

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

 

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

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

Tusind tak 

for den store opmærksomhed i anledning af vores 
krondiamant bryllup.  

Tak til venner og bekendte og tak til naboer for den 
fine dørranke. Også en stor tak til familie, børn,  

svigerbørn, børnebørn og oldebørn. 
Det blev en skøn og uforglemmelig dag. 

Også en tak til Holbøl Landbohjem for god mad. 
 

Kærlig hilsen 

Helga og Nikolai Wendorff

Tusind tak 

for al opmærksomhed i forbindelse med  
Peter Christiansen’s  
død og begravelse.  

Tak for hilsner, blomster og bidrag til Julemærke-
hjemmet Fjordmark.  

Tak for den overvældende store deltagelse ved 
begravelsen og det efterfølgende mindesamvær.  
Tak til Rønshave Plejehjem for enestående god  

pleje og omsorg. 
 

Merete, Carsten, Helle og Lars

 
Vor elskede far, bedstefar og oldefar 

 Chr. B. Gerth 
Født den 28. januar 1936 
død den 15. februar 2022 

er stille sovet ind omgivet af børnene. 

På familiens vegne 

Heidi og Tim 
 

Bisættelsen har fundet sted

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 

Lægehuset i Bylderup-Bov 
meddeler 

Klinikken er lukket pga. ferie  
fra den 28. feb. - 7. marts 
Husk at bestille medicin så  
du har nok til efter ferien. 
 
Får du brug for lægehjælp mens klinikken  
er lukket, henvises der til vikar ved opringning  
på tlf. 74 76 21 48.

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

Januar og februar måned 
plejer at være de koldeste 
måneder på året, og i den 
forbindelse er uge 5 udpe-
get som »den sureste uge« 
for landets skolepatruljer. 
»Derfor fortjener de også 
fejring og anerkendelse,« 
fortæller færdselskontakt-
lærer, Hanne Boldt.  
 
Aabenraa Kommune havde 
i den forbindelse indkøbt 
slikkepinde og halse-disser 
til alle patruljemedlemmer, 
og som en ekstra overra-
skelse blev der dækket et 
flot morgenbord til dem, 

med varm kakao og frisk 
franskbrød. 
Det faldt naturligvis i god 
jord hos patruljen, der på 
Bylderup skole består af 12 
elever fra 6. klasse. 
»De yder en rigtig stor ind-
sats, og sikrer at de øvrige 
elever kan krydse vejen 
trygt og sikkert«. »De står 
ude i regn, rusk, kulde og 
mørke, og hvis en pludselig 
bliver forhindret i at tage 
sin tørn - f.eks. pga. sygdom 
- så er de rigtig dygtige til at 
finde en afløser, så det for-
tjener de også stor ros for,« 
slutter Hanne.

Skolepatruljerne roses



3

GRATIS
SALGSVURDERING
NÅR DET PASSER DIG

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Lille Knivsigvej 28

Kontantpris: 1.100.000
Ejerudgift pr. md: 1.688
Udbetaling: 55.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.918/4.153
Sag: 29121217

204 m2 1/4 2

20.001 m2 E 1928

Landbrugsejendom beliggende i landlige omgi-
velser 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 udbygnin-
ger. Fremhæves ved boligen skal bl.a. fremhæ-
ves 4 værelser samt solceller.

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Banevej 7

Kontantpris: 1.225.000
Ejerudgift pr. md: 1.343
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.432/4.589
Sag: 29121199

130 m2 1/3 1

1.978 m2 D 1964

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

Villa, 1 fam.Bylderup - Slogsherredsvej 24

Kontantpris: 699.000
Ejerudgift pr. md: 1.135
Udbetaling: 35.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.195/2.697
Sag: 29121109

124/20 m2 1/3 2

1.005 m2 D 1953

Rigtig fin og meget solid bolig, som de senere
år virkelig har fået foretaget nogen fine forbed-
ringer, 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.
.

Nybolig Michael Riis

Østergade 2 · 6270 Tønder
6271@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74723101

Tid til en ny bolig?
Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

videre til dit næste hjem.

Følg os på Facebook - Nybolig Michael Riis Tønder, Skærbæk & Rømø



4

– OM VI KAN SÆLGE 
SOMMERHUSET? - prøv 
MIKKELSEN - TOFTLUND 
www.74831280.dk

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

PRIMA HØ 
i minibig til salg 
Henvendelse 

Uwe Festersen 
tlf. 41 67 68 98 

KØB - SALG - DIVERSE

MÆRKEDAGE

Hej Lovise 
Hjertelig tillykke med æ 
fødselsdaw den 1. marts. 
Håber du for en go daw. 

Knus  
Bedste og bedstefar 

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

40 ÅRS JUBILÆUM 
Tirsdag den 1. marts kan 
Christian Festernes, Søgård,  
fejre 40 års jubilæum som 
skatterådgiver hos LHN. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2022 bliver et godt og travlt 
år for betonelementvirk-
somheden Contiga i Ting-
lev, der har ordrebogen 
fyldt godt op efter rekord-
stor ordretilgang i 2021.   
»Med nye ordrer for 1,1 
milliard kroner var vores 
ordretilgang i 2021 større 
end nogensinde. Vores ka-
pacitet for indeværende år 
er 85 procent solgt, og vi har 
allerede godt med ordrer til 
2023. Ordrer på betonele-
menter til levering om 15 
måneder er vi ellers ikke 
forvænte med i branchen,« 
fortæller CFO for Contiga, 
Thomas Holm.   
Contigas ordretilgang for 

2021 i løbet af 2020 var til 
sammenligning 650 mio. kr. 
Den markante vækst i or-
drer for Contiga skyldes 
blandt andet travlheden i 
privat og offentligt byggeri.  
»Ordrebeholdningen er 
stor, sund og består af en 
bred portefølje af spæn-
dende projekter. Vi har i 
2021 fået mange nye kun-
der, som har fået øjnene op 
for, at betonelementer fra 
Contiga er gode produkter 
til fornuftige priser,« vurde-
rer Thomas Holm.  
De mange ordrer giver ar-
bejdsro, men betyder om-
vendt også, at Contigas 
ansatte har meget at se til.  

Contigas ordretilgang satte rekord i 2021  

Lejlighedskomplekset Haveje i Musicon i Roskilde er byg-
get med Contiga-elementer, som selskabet har fået rekord-
mange ordrer på for 2022 og 2023. (Foto: Arkitema)

Præmieskat  
i Tinglev  
11 deltagere spillede forle-
den præmieskat i Tinglev 
Skatklub. 
1. runde blev vundet af 
BentWraae med 728 point 
efterfulgt af Per Kibsgård, 
715 og Jørn Bach, 701. 
I 2. runde fordelte pointene 
sig således: Per Kibsgård, 
1033, Ernst Petersen, 999 og 
Jørn Bach, 899. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Bil tlf. 21 20 15 43 
v/ Morten Justesen

FARVEKOPI 
FARVEPRINT 

POSTERPRINT 
74 64 40 38

En ja tak-ordning for adres-
seløse forsendelser, som fo-
reslås af Dansk Industri og 
en række organisationer, vil 
have »vidtrækkende, negati-
ve konsekvenser« for land-
distrikterne, uden at det 
samtidig i væsentligt om-
fang vil bidrage til klimaet 
og miljøet, advarer Landdi-
strikternes Fællesråd. 
 
Butikslivet og sammen-
hængskraften i de danske 
landdistrikter og lokalsam-
fund risikerer at forsvinde, 
hvis en »ja tak«-ordning 
bliver en realitet, mener 
formanden for Landdi-
strikternes Fællesråd. 
Mange danskere modtager 
med glæde hver eneste uge 
reklamer og ugeaviser i 
deres postkasse. Ønsker 
man ikke disse, kan man 
blot tilmelde sig »nej tak«-
ordningen. Alligevel er der 
kommercielle stemmer, 
som ønsker ordningen æn-
dret, så man fremover skal 
tilmelde sig en »ja tak«-
ordning. Forslaget vil få 
store konsekvenser for er-
hvervslivet, lokalmedierne 
og landdistrikterne.    
 
»De lokale ugeaviser og 
tilbudsaviser spiller en væ-
sentlig rolle for butikslivet 
og sammenhængskraften i 
de danske landdistrikter 
og lokalsamfund. Derfor 
er forslaget fra Dansk In-

dustri et skridt i den helt 
forkerte retning,« siger 
formand for Landdistrik-
ternes Fællesråd Steffen 
Damsgaard og fortsætter:  
»Detailhandlen har des-
uden gavn af muligheden 
for at kunne udgive fysiske 
tilbudsaviser helt lokalt. 
Derfor har vi, der arbejder 
for et Danmark i bedre ba-
lance, en fælles sag for at 
sikre »nej-tak«-ordningen, 
som betyder, at borgerne 
aktivt kan fravælge omde-
ling af tilbudsaviser, og at 
ordningen ikke erstattes af 
en ny »Ja tak«-ordning, 
som vil ramme hårdt.« 
Han understreger, at i be-
tragning af mediebilledet i 
Danmark, herunder de rela-
tivt få nyhedskanaler uden-
for de store byer, nyder er-
hvervs- og foreningslivet i 
landdistrikterne godt af lo-
kalavisernes tilstedeværelse 
og omtale.   
 
Samtidig understreger 
landdistriktsformanden, at 
de fleste danske tilbuds- 
og ugeaviser er produceret 
efter de højeste miljøstan-
darder og trykt på FSC-
papir fra bæredygtigt skov-
brug. Miljø- og klimaeffek-
ten af en »Ja tak«-ordning 
er derfor i bedste fald be-
grænset.  
Ifølge Landdistrikternes 
Fælleråd vil det heller ikke 
give mening at lave en 

ordning, hvor det udeluk-
kende er tilbudsaviserne, 
som bliver omlagt til en 
»ja tak«-ordning. 
 
»Lokalaviserne bliver dis-
tribueret sammen med til-
budsaviserne. Den samdis-
tribution sikrer, at lokal-
aviserne kan komme ud til 
alle husstande i lokalområ-
det til en pris, de kan beta-
le.  
Forsvinder tilbudsaviserne, 
bliver prisen for omdeling 
af lokalaviser alt for høj. 
Det vil i mange tilfælde 
fjerne eksistensgrundlaget 
for den lokale ugeavis, 
hvilket vil være katastro-
falt for lokalavisens funk-
tion som nyhedskanal og 
lokaldemokratisk talerør,« 
siger Steffen Damsgaard.  

Erhvervsminister Simon 
Kollerup (S) har tidligere i 
et svar til Folketinget aner-
kendt Landdistrikternes 
Fællesråds bekymringer.  
»Regeringen anerkender, 
at en ja-tak ordning risike-
rer at påvirke landdistrik-
ter hårdere, bl.a. fordi den 
lokale detailhandel lettere 
kan komme i kontakt med 
sit kundegrundlag lokalt, 
hvis der er mulighed for at 
omdele adresseløse forsen-
delser.  
Regeringen anerkender og- 
så, at det kan have negative 
konsekvenser for omdelin-
gen af lokalaviser og for-
eningslivet, hvis der indfø-
res en ja tak-ordning,« 
skrev ministeren bl.a. i sva-
ret. 

Landdistrikter advarer: Ja tak-ordning vil give 
dødsstød til lokale ugeaviser og købmænd 

Butikslivet og sammenhængskraften i de danske landdi-
strikter og lokalsamfund risikerer at forsvinde, hvis en 
"ja tak"-ordning bliver en realitet, mener formanden for 
Landdistrikternes Fællesråd.

Når man får små børn, 
skønner man virkelig på det 
badekar, som de voksne 
måske ikke bruger ret 
meget i hverdagen.  
 
Det er dyrt at fylde op med 
varmt vand, og det er nu en-
gang meget hurtigere for de 
voksne at tage et brusebad. 
Men når ungerne skal dyp-
pes, er badekarret sagen. 
Børnene elsker at pjaske, 
lege og svømme, og resulta-
tet er glade, lækre unger, 
der i tilgift bliver rene. 

Kar der passer 
Badekarret behøver ikke 
optage alt pladsen i bade-
værelset. Der er masser af 
modeller på markedet - 
også korte udgaver der kan 
passe ind i et mindre hjørne 
af badeværelset. Hvis det 
kniber med pladsen, kan 
man uden de store proble-
mer kombinere badekar og 
brusekabine. Man kan ek-
sempelvis montere en 
svingbar  
brusevæg ved badekarret. 
Når væggen drejes, så den 

flugter med badekarrets 
kant, har man en bruseka-
bine i badekarret. 
 
Hvis man har plads i bade-
værelset, er et fritstående 
kar et oplagt modtræk til 
det traditionelle indmurede 
badekar. Det fritstående 
kar - måske i gammelt look 
med svungne løvefødder - 
bliver ikke blot et scoop for 
børnene men kan også til-
føre rummet et nærmest 
skulpturelt udtryk.

Børnene elsker at komme i badekar

Et badekar er det rene  
paradis for ungerne.  
Foto: Ingimage.com
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Nyhed fra STIHL 

Vildtfuglefoder  
Premium 15 kg.  

189,-

Tilbuddene er gældende i uge 8 og 9 2022. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.

Muldvarpe-
fælde  
  

129,-

Abeko regnsæt  
Let regnsæt i sort med reflekser. 
Vandsøjle 5000 mm (s-xxl)  
før: 600,-  
NU:  

469,-

Sika træsko 
Med den gode sål, alle str.  
med kap eller uden kap.  

-20 %

Rossi  
Flere modeller og størrelser.  
Fra  

1255,-

Mejsebolde  
uden net. 100 stk.  

99,-

STIHL motorsav  
MS 261 light. 40 cm sværd, 4,1 hk  
og kun 4,9 kg.  
Før: 6450,-  
NU  

4995,-

Solsikkefrø  
15 kg. Stribede.  

204,-

Incl. STIHL  
tilbehørstaske

Busktrimmer 
HSA 26 let og kompakt batteridrevet. 
Håndsav 
GTA 26 alsidig anvendelig batteridrevet. 
Fås som komplet sæt, eller alene uden batteri 
og lader.  

Priser fra 1025,-

Mange assorterede varer til   STÆRKT nedsatte priser
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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

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 

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

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

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

I disse dage skal Sydjyllands 
9. og 10. klasse-elever vælge 
ungdomsuddannelse. I Syd-
jylland valgte hver fjerde en 
erhvervsuddannelse sidste 
år, og selv om det er flere 
end landsgennemsnittet, så 
hælder de fleste unge stadig 
til at gå gymnasievejen. Men 
faktisk er det en tur gennem 
erhvervsuddannelserne, der 
er den sikre vej til job efter 
endt uddannelse. Ny opgø-
relse fra Dansk Industri 
(DI) fortæller, at de fleste 
nyuddannede faglærte bliver 
flået ud i job – I løbet af det 
første år efter endt uddan-
nelse er ledigheden blandt 
faglærte kun en tredjedel af 
akademikere. 
»Det er godt at vide, når 
man begynder på uddan-
nelse, at der er job i den 
anden ende. Det er en god 
fornemmelse, at der er brug 
for det, man lærer, i virksom-
hederne, og at man er efter-
tragtet. For selv om flere 
unge i Sydjylland tager en 
erhvervsuddannelse end i 
resten af landet, så mangler 
virksomhederne stadig flere 
faglærte medarbejdere 
fremover,« siger Tommy 
Seeberg, formand for DI 
Sønderjylland. 
Blandt akademikere er det 
næsten hver tredje, som går 
ledig i løbet af det første år 
efter endt uddannelse. 

Blandt faglærte er det næ-
sten kun hver tiende. Og i 
fag som industrioperatør, 
tømrer og elektriker er tallet 
endnu lavere. Senere i livet 
er jobmulighederne også 
gode. Ledigheden hos fag-
lærte er generelt lavere end 
gennemsnitsledigheden. 
 
Faglærte bliver  
iværksættere 
Har man som ung sydjyde 
en snigende drøm om en-
gang at blive iværksætter, så 
er en faglært uddannelse 
også en sikrere vej. Hver 
tredje nye virksomhed bli-
ver skabt af en faglært 
iværksætter. Det er næsten 
dobbelt så mange som grup-
perne af iværksættere med 
akademisk uddannelse og 
mellemlang videregående 
uddannelse, som er på de 
næste pladser. 

»At skabe sit eget, at grund-
lægge sin egen virksomhed 
er en drøm for mange. Og 
selv om den måske kan være 
fjern når man går i 9. eller 10. 
klasse, så er det noget, som 
mange får lyst til. Derfor er 
det godt at tage en uddan-
nelse, der tilsyneladende 
giver gode forudsætninger 
for senere at tage skridtet. 
Jeg håber iværksættertallene 
får flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse,» siger 
Tommy Seeberg. 
 
Behovet, for at der uddan-
nes flere faglærte, stiger i 
fremtiden. Faglærte står helt 
centralt, hvis vi skal komme 
i mål med digitalisering og 
grøn omstilling i Danmark. 
Det er i høj grad dem, der 
skal være udførende i Dan-
marks omstilling.

De unge skal vælge uddannelse 
Øvelse gør mester, og det 
gælder ikke mindst, når 
man skal på ski for første 
gang. Det er svært i begyn-
delsen, men pludselig bry-
der man koden og er på 
rette vej med ski under 
støvlerne. 
Mange – måske især dem 
der er lidt oppe i årene - af-
holder sig fra at tage på ski-
ferie med begrundelsen: Vi 
lærer aldrig at stå på ski. 
Men uanset hvad vi foreta-
ger os, skal vi jo starte et 
sted, og det gælder også ski-
løb. Og når man begynder 
helt fra grunden, vil man 
opleve, at der med den rette 
instruktion kan ske overra-
skende hurtige fremskridt. 
Første dag på ski kan du 
knap holde  
balancen på børnebakken, 
men sidst på ugen vil de fle-
ste være i stand til at forcere 
de lettere dele af skiområ-
det uden de store proble-
mer. 
 
Skiskole er et must 
Det er faktisk ikke så svært 
at styre et par alpine ski, 
men det skal læres ordent-
ligt fra grunden. Derfor bør 
man ikke skulke fra ski-
sportsstedets skiskole. Meld 
dig/jer på skiskolens begyn-
derhold eller allerbedst – 
men også  dyrest – så lej en 
privat skilærer. Det er afgø-

rende, at man får indøvet 
den grundlæggende teknik 
rigtigt, og det lærer man på 
skiskolen. Når de rigtige 
grundteknikker er indøvet, 
er grundlaget for at udvikle 
sig yderligere på næste ski-
ferie lagt. Nogen forsøger at 
lære skiløb af eksempelvis 
kæresten eller ægtefællen, 
der har mange års erfaring 
med skiløb. Men det er ikke 
nødvendigvis hverken den 
rette løsning eller specielt 
befordrende for parforhol-
det. 
På skiskolen opstår i øvrigt 
ofte en god holdånd blandt 
deltagerne, og man finder 
hurtigt et par ligesindede at 

løbe sammen med efter ski-
skoletid. 
 
Andet end skiløb 
Når man vælger skiferie-de-
stination, er det altid en god 
ide at tjekke mulighederne 
for alternative aktiviteter til 
skiløb. For den nye eller 
knap på dedikerede skilø-
ber, som måske ikke orker 
at løbe på ski seks til otte 
timer om dagen, er det her-
ligt at kunne slappe af i et 
wellnessområde, bowle 
eller at shoppe i en større 
by nede i dalen. For vinter-
ferien er altså også mere og 
andet end blot legen i den 
hvide verden.

Skiløb for begyndere

En gang skal være den første, og alle kan lære at stå på ski, 
selvom de yngste nok har lidt nemmere ved at lære det end 
de lidt ældre. 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 23. - 27. februar 2022

Benløsefugle el. gullasch 

500 g 

4900

Hver fredag  betjent disk  fra kl 10.00  

Frokostplatte  Stjernekaster 

Cordon Bleu eller 
fyldt mørbrad  
med flødekartofler 

600 g 

4500

Skinke gyros 

Frit valg 

5900

Pr. stk.  

6900

Pr. stk.  

3500



Tilbuddene gælder fra fredag d. 25. februar til og med 
torsdag d. 3. marts 2022 i SuperBrugsen og Kvickly

Haribo slikpose
Flere varianter. 120 g. 
Kg-pris 90,00. Frit valg.

1 pose

9,-

Tilbuddene gælder fra fredag d. 25. februar til og med  torsdag d. 3. marts 2022 i SuperBrugsen og Kvickly

Årgang 2020 

Vin & Co,
v/sommelier 

Nana Wad
01.06.2021

Årgang 2020

Vinavisen.dk
04.09.2021

Årgang 2020

Vinavisen.dk
11.12.2021

Faxe Kondi, 
Pepsi, Egekilde 
eller Nikoline
Flere varianter. 150 cl. 
Literpris 5.30 + pant.
Frit valg.

Ved køb af mere end 
6 poser pr. kunde 
pr. dag er prisen 
19,95 kr. pr. pose 

Hakket oksekød 7-10%
400 g. Kg-pris 50,00.

Ved køb af mere end 
6 pakker pr. kunde 

pr. dag er prisen 
28,95 kr. pr. pakke

1 pakke

20,-
Årgang 2020

95 POINT
European 

School For 
Sommeliers 

2021

6 flasker

299,-

12995

1 flaske

Vind 
en elbil

Peugeot e-208 GT
Du får også en OK Ladepakke – og 

1 års forbrug af grøn strøm fra OK* 
Se mere på side 5

795
1 flaske

Ved køb af mere end 
6 flasker pr. kunde 

pr. dag er prisen 
16,25 kr. pr. flaske

Why Not?
Apulien, Italien. 6 x 75 cl. 
Literpris 66,44. Frit valg. 

UNDER 

HALV PRIS

p001_112208   1 07/02/2022   15.10
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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 fredag den 25. februar

Tilbuddene gælder fra  

fredag den 25. februar
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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 fredag den 25. februar

1 stk. 

12,-

1 stk. 

10,-
1 stk. 

20,-

1 stk. 

9,-
Lurpak  
smør eller smørbar  
200 g. 
Kg-pris 60,00. Frit valg. 

Det Gode fra  
Schulstad 
Flere varianter. 500-950 g. 
Kg-pris maks. 20,00.  
Frit valg.

Pålækker pålæg eller 
leverpostej 
Flere varianter. 60-200 g.  
Kg-pris maks. 150,00.  
Frit valg. 

Mou suppe 
Dybfrost. Flere varianter. 
800-1000 g. Kg-pris maks. 
25,00. Frit valg.

Tilbuddene gælder fra  fredag den 25. februar
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Digital dannelse i Blæksprutten 
  
Børnehaven Blæksprutten har haft et forløb med digital dannelse. Christoffer fra Aabenraa 
biblioteker og kulturhus har besøgt børnehaven flere gange i løbet af året. Her har han haft 
små robotter med, som børnene har været meget optaget af. De tre robotter, Kubo, Blue Bot 
og Rugged Robot, kan forskellige aktiviteter og tricks, og børnene har lært at programmere 
dem til at lave forskellige ting. 
»Både børnene og pædagogerne er enige om, at det har været et rigtig sjovt og lærerigt for-
løb, og Christoffer synes, at vi har nogle meget nysgerrige og interesserede børn,« slutter 
Imi der er pædagog i Blæksprutten. 

Ny multisal i Bolderslev

Formand for Bolderslev Lokalråd Henning Frisk kunne med stor glæde modtage Syd-
bankfondens check som blev overrakt af erhversdirektør i Sydbank Per Rasmussen.

Tilbage i 2020 da det politisk 
blev besluttet at Bolderslev 
Skoles gamle bygning inde-
holdende byens gymnastik-
sal skulle nedrives, opstod 
der hurtigt et stærkt sam-
menhold i byen. Skolebesty-
relsen og alle foreninger, der 
anvendte den gamle gymna-
stiksal, gik sammen og fandt 
en mulig løsning i Bolders-
lev Skoles eksisterende byg-
ninger.  
Den nye multisal skulle 
som minimum kunne op-
fylde samme behov som 
gymnastiksalen. Derfor gik 
Bolderslev Lokalråd aktivt 
ind i arbejdet og på vegne 

af de lokale foreninger an-
søgtes Sydbankfonden om 
tilskud til sportsgulv i 
Bolderslevs nye multisal. 
Ansøgningen blev til byens 
store glæde imødekommet 
med et beløb på 33.600 kr. 
På vegne af de lokale for-
eninger ansøgte Bolderslev 
Skoles skolebestyrelse des-
uden om tilskud ved Bold-
erslev områdefornyelses 
initiativpulje som er støttet 
af Trafik-, Bygge- og Bolig-
styrelsen, om et tilskud på 
49.440 kr. til inventar i mul-
tisalen.  
Ansøgningen blev ligele-
des imødekommet og mu-

liggjorde dermed færdig- 
gørelsen af en multisal med 
tilhørende omklædnings-
rum, ribber og tove, samt 
hvad der ellers skal til for 
at foreningslivet fortsat 
kan have stor glæde af at 
benytte faciliteterne på 
Bolderslev Skole. 
»Den nye multisal er et 
kæmpe aktiv for lokalom-
rådet - og en fuldbyrdet er-
statning for den gamle og 
nu nedrevne gymnastiksal« 
udtaler Henning Frisk, for-
mand for Bolderslev Lokal- 
råd og Søren Buchholdt, 
Skoleleder Bolderslev Sko-
le, samstemmende. 

Fysiske udfordringer på højeste plan 
For 25 år siden var det sejt, 
hvis man et par gange om 
ugen tog en løbetur på en 
halv snes kilometer. Men i 
dag skal der meget mere til, 
hvis man vil imponere sine 
omgivelser med beretnin-
ger om de fysiske udfor-
dringer, man udsætter sig 
selv for. Hvis du mangler 
store fysiske udfordringer i 
hverdagen, er en mulighed 
at begynde at dyrke eks-

tremsport. Det kunne for 
eksempel være: 
- Maratonløb: Tusindvis af 
danskere har løbet mara-
tonløb, men det giver stadig 
masser af respekt at kunne 
løbe de 42,195 kilometer. 
- Triatlon: Når du har løbet 
et par maratonløb, begyn-
der du måske at mangle 
flere udfordringer. Så kan 
målet være at kombinere de 
42 km løb med 3,8 km 

svømning og 180 km på 
cykel. Klarer du det i 
samme konkurrence, har du 
klaret en Ironman. 
- Adventure race: Er en 
konkurrence, der kombine-
rer to eller flere udholden-
hedsdiscipliner, typisk med 
navigation som et gennem-
gående element. Et adven-
ture race kan være fra nogle 
timer til flere dage.



Som nedlagt i en valgkamp 
og med talrige corona-re-
striktioner har det været et 
alt for passivt år for forenin-
gen Tinka, der står bag pla-
nerne om et fælles kultur- og 
aktivitetshus i Tinglev - også 
omtalt som et nyt Tinglev-
hus.  
På generalforsamlingen den 
sidste dag i februar er det 
derfor som at skulle starte 
forfra. Det er Tinka også 
indstillet på. 
TinglevForum foreslog Aa-
benraa Kommune, at der 
blev lavet en analyse over 
de kommunalt ejede byg-
ninger i Tinglev. Den er i 
gang, men TINKA har i sa-
gens natur været nødsaget 
til at trykke på pauseknap-
pen, indtil analysens resultat 
- herunder den bedst mulige 
placering af et fælleshus - 
kommer. Det ventes at ske i 
april. 
»Generalforsamlingen kom-
mer derfor til at handle om, 

hvordan Tinka nu får lagt en 
strategi for foreningens 
virke, og bestyrelsen vil præ-
sentere forslag til de ønsker 
og krav, som Tinka nødven-
digvis må stille til Aabenraa 
Kommune,« forklarer næst-
formand Hans David. 
 
Filmforevisning 
I øvrigt bliver det ikke en 
helt gennemsnitlig general-
forsamling. Bestyrelsen for-
venter, at den kan holdes i 
løbet af en time, og derfor er 
der efterfølgende inviteret 
til filmforevisning. 
Tinka viser den humoristi-
ske kriminalfilm »Kroen 
ved Vidåen«. 
Handlingen foregår hoved-
sageligt på en kro i ingen-
mandsland mellem Dan- 
mark og Tyskland og viser 
den unikke sproglige og kul-
turelle mangfoldighed i 
grænselandet, og de fleste 
medvirkende er lokale ama-
tørskuespillere.

Generalforsamling  
og kriminalfilm 

11

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

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

Alt indenfor tømrer-  
og snedkerarbejde.

Telefon 21 72 08 35

3 RASKE DAGE 
3. - 5. marts

50%
på alt i butikken

Engvej 4 · 6372 Bylderup-Bov

ÅBENT: Mandag-fredag 13.30-17.00 
Lørdag 09.30-12.00

Kirkens Korshær støtter udsatte i Danmark

Helte og skurke i Sønderjyl-
lands historie er titlen på en 
bog fra Historisk Samfund 
for Sønderjylland i 2012. Fo-
redraget vil gøre rede for 
nogle af bogens mange ek-
sempler på helte, bl.a. dron-
ning Thyra og dronning 
Margrethe I samt Karen 
Poulsen, også kaldet Pigen 
fra Kamtrup – men der vil 
også blive fortalt om skurke 

som f.eks. de Meza og prin-
sen af Nør. Men vægten vil 
blive lagt på dronning Marg-
rethe I som heltinden, der 
samlede Norden og skurken 
Cornelius Petersen fra Ve-
ster Anflod, der ville selv-
styre. Dronning Margrethe 
Foredraget er i samarbejde 
med  Grænseforeningen og 
Ældre Sagen. 

Jørn Buch foredrag  
i Rebbølcentret

Begge byporte og området 
omkring Lokalhistorisk 
Fællesarkiv i Ravsted har 
været pyntet rigtig fint op. 
Kindergartens og Krudtug-
lens børn har lavet smukke, 
masker, fastelavnsris, katte 
m.m. og pyntet op til faste-
lavn.   

Ideen til den ekstra oppynt-
ning til »højtiderne« kom-
mer fra arbejdsgruppen for 
Åben Landsby. De sætter 
stor pris på alle børnenes 
hjælp og samarbejdet med 
institutionerne. 

Ravsteds byporte 
er fastelavnsklar

Petanque i DGI regi  
Forleden blev der afholdt vinspil i Ballum stald. 25 spillere 
var med. Dagens vindere blev Carl, Ruth, Godtfred og 
Egon. 

Hvis du hører til den del af 
befolkningen, der har bræn-
deovn, så er det snart på tide 
at hente brænde til næste fy-
ringssæson. 
Jo mere tørt, brændet er, jo 
bedre. Brændet skal som mi-
nimum tørre sommeren 
over, og allerbedst er det at 

fyre med træ, der er lagret i 
to år. 
Det kløvede træ stables i 
brændestakke. Træet må 
meget gerne dækkes til med 
en presenning eller lignende, 
men der skal altid være luf-
tigt, så træet har de optimale 
betingelser for at tørre. 

Træ må gerne tørre i to år 
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17.30 Kunstquiz (4) 18.15 Kunst-
quiz (5) 19.00 (G) DNA Detektiven 
II (2:3) 20.00 Verdens smukkeste 
togrejser (14) 20.45 Dean Martin: 
King of Cool 22.30 Deadline 23.00 
Baby-kirurgernes små mirakler (2) 
23.50 DNA Detektiven – Eske Wil-
lerslevs vilde opdagelser (2:3) 00.50 
Fremtidens vilde eventyr (2) 01.35 
Deadline nat 

17.35 Death in Paradise (6) 18.35 [=] 
(G) Lykkehjulet (29) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (30) 19.50 [=] (G) Spørg 
Charlie 20.30 (G) Kriminalkommis-
sær Barnaby (3) 22.20 Grantchester 
(1) 23.10 [=] Hvem vil være millio-
nær? 00.05 [=] Jarls Quizshow 00.50 
(G) Kommissær Rex (8) 01.45 (G) 
Kommissær Rex (9) 02.35 Fornyet 
mistanke (7) 03.30 Murdoch- 
mysterierne (11) 04.25 Murdoch-
mysterierne (12) 

19.00 MasterChef - Danmarks stør-
ste madtalenter 8 (18) 20.00 Luksus-
fælden 28 (3) 21.00 Amagermanden 
(3) 22.00 (G) Joker Am. drama fra 
2019 med Joaquin  Phoenix og  
Robert De Niro. 00.45 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (95:138) 
19.00 The Mentalist (96:138) 19.55 
NCIS: L.A. 12 (11) 20.50 Fodbold: 
Middlesbrough-Tottenham 22.55 
Blood Ties Fr.-am. drama fra 2013 
med Clive Owen og Billy Crudup. 
01.35 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.25 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (2:16) 

13.10 [=] Sæt pris på Danmark 
(2) 

13.50 [=] Kurs mod fjerne  
kyster (8) 

14.35 [=] Leth og Pilgaard  
indtager Danmark (6) 

15.15 [=] Mit Frankrig - Jør-
gen Leth & Hans Pilgaard 
(1:6) 

15.50 Ambulancen  
- liv eller død (3) 

17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 [=] Go' aften live 
17.55 [=] Dit forårsvejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 [=] Go' aften live 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Kærlighed, hvor  

kragerne vender (1:10) 
20.40 [=] Ingemann  

og Færøerne (1:2) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.12 [=] Sporten 
22.25 Kernen 
22.50 (G) Højt til hest (2:5) 
23.25 [=] Størst (2) 
00.15 [=] Razzia 
00.50 (G) Ambulancen  

- liv eller død (11) 
Eng. reportageserie.

01.55  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.10 Bonderøven 2018 (6) 
13.10 Danmarks næste  

klassiker (1:6) 
Dan. underholdning.

14.10 Hammerslag 2017 (7) 
Dan. dok.-serie.

14.55 Kender du typen? (8) 
Dan. livsstilsmagasin.

15.40 Kommissær George 
Gently (3) 
Eng. krimiserie.

17.10 En ny begyndelse III 
(7:10) 
Aust. dramaserie.

18.00 Antikduellen (1:12) 
Dan. antikmagasin.

18.30 TV-Avisen 
18.55 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 

Dan. talkshow.
20.00 Kender du typen? 

Dan. livsstilsmagasin.
20.30 Vores første hus  

- Fra kælder til kvist (1) 
Dan. dok.-serie.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Horisont 

Magasin.
21.50 Wallander:  

Hemmeligheden 
Sv. krimiserie.

23.20 Gift ved første blik USA 
XI (17:21) 
Am. datingserie.

00.40 Taggart:  
Soldater og heste 
Skotsk krimiserie.

02.45  Nat-tv

17.30 Kunstquiz (2) 18.15 Kunst-
quiz (3) 19.00 (G) DNA Detektiven 
(1:3) 20.00 Danmarks hemmelige 
politi (1) 20.30 Mysterierne om 
Danmarks dræbersygdomme (1:4) 
21.00 The Responder (1) 21.55 Det 
store postrøveri (2) 22.20 Skyld II - 
Good cop/bad cop (2) 22.30 Dead-
line 23.00 Baby-kirurgernes små 
mirakler (1) 23.50 DNA-detektiven 
– Eske Willerslevs vilde opdagelser 
(1:3) 00.50 Nat-tv

17.35 Death in Paradise (5) 18.35 [=] 
(G) Lykkehjulet (28) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (29) 19.55 [=] Hvem vil 
være millionær? 20.50 [=] Deja-vu 
med Frøkjær (5:8) 21.50 [=] Hurra 
for de blå husarer Dan. romantisk 
komedie fra 1970 med Dirch Passer 
og Lone Hertz. 23.25 [=] Hvem vil 
være millionær? 00.20 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks 
største madtalenter 8 (16) 19.00 Ma-
sterChef - Danmarks største madta-
lenter 8 (17) 21.00 No Reservations 
Am.-aust. komedie fra 2007. 23.15 
Not Another Teen Movie Am. ko-
medie fra 2001. 01.05 Nat-tv

18.00 Fodbold: Brøndby-Sønderjy-
skE - optakt 19.00 Fodbold: Brønd-
by-SønderjyskE 21.00 Fodboldma-
gasinet Offside 22.45 Holmes & 
Watson Am.-can. komedie fra 2018 
med Will Ferrell og John C. Reilly. 
00.35 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.25 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (1:16) 

13.10 [=] Sæt pris på Danmark 
(1) 

13.45 [=] Kurs mod fjerne  
kyster (7) 

14.35 [=] Leth og Pilgaard  
indtager Danmark (4) 

15.15 [=] Leth og Pilgaard  
indtager Danmark (5) 

15.50 Ambulancen  
- liv eller død (2) 

17.00 [=] 17 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 [=] Badehotellet (4) 
20.55 [=] Højt til hest (2:5) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.12 [=] Sporten 
22.25 [=] Jo færre, jo bedre 

Dan. quiz.
23.25 [=] (G) Når arven  

splitter os (3) 
Dan. dok.-serie.

00.00 [=] Størst (1) 
Dan. dok.-serie.

00.50 (G) Ambulancen  
- liv eller død (10) 
Eng. reportageserie.

01.55  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.10 Bonderøven 2018 (5) 

Dan. dok.-serie.
12.50 Nak & Æd - en multe 

ved Knebel Vig (5:8) 
Dan. madserie.

13.20 Danmarks næste  
klassiker (6:6) 
Dan. livsstilsmagasin.

14.05 Hammerslag 2017 (6) 
Dan. dok.-serie.

14.50 Kender du typen? 2017 
(7) 
Dan. livsstilsmagasin.

15.35 Kommissær George 
Gently (2) 
Eng. krimiserie.

17.05 En ny begyndelse III 
(6:10) 
Aust. dramaserie.

18.00 Antikduellen (8:12) 
Dan. antikmagasin.

18.30 TV-Avisen 
18.55 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 

Dan. talkshow.
20.00 Nak & æd - en rusahjort 

i Mauritius (5:8) 
Dan. dok.-serie.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Pengejægerne - faktura-

fabrikken fra Kolding (1:4) 
Dan. dok.-serie.

22.10 The Bay II (2:3) 
Eng. krimiserie.

23.45 Gift ved første blik USA 
XI (16:21) 
Am. datingserie.

01.05  Nat-tv

17.30 Fannys rejse Fr. drama fra 
2016 med Léonie Souchaud og 
Cécile de France. 19.05 Mestervær-
ker af Mahler 20.00 Rick Stein i 
Cadiz 21.00 Den klassiske musik-
quiz (8) 22.00 Mit livs kunst - med 
Martin Bigum (4:4) 22.30 Deadline 
23.00 Jagten på verdens bedste tone-
træ 00.05 Den Sommer 01.25 Den 
kvindelige danske Imam 02.25 
Deadline 

18.50 (G) Nye mord med frøken 
Fisher (8) 19.40 Fint skal det være 
(3) 20.20 Fint skal det være (4) 20.55 
[=] Hvem vil være millionær? 2022 
(3) 21.50 [=] Flintesønnerne Dan. 
drama fra 1956 med Poul Reichhardt 
og Peter Malberg. 23.25 [=] Bade-
hotellet (3) 00.20 [=] Charlies Revy-
galla 2013 02.15 (G) Kriminalkom-
missær Barnaby (2) 03.55 Murdoch-
mysterierne (7) 04.40 Murdoch- 
mysterierne (8) 

20.00 (G) Luksusfælden 28 (2) 
21.00 Joker Am. drama fra 2019 med 
Joaquin  Phoenix og Robert De Niro. 
23.45 (G) World Invasion: Battle 
Los Angeles Am. sci-fi-film fra 
2011 med Michelle Rodriguez og 
Joey King. 02.05 Nat-tv

18.00 Fodbold: OB-FC Midtjylland 
20.00 Fodbold: Onside 22.00 Gran 
Torino Am.-ty. drama fra 2008 med 
Clint Eastwood og Christopher Car-
ley. 00.25 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne 
12.15 [=] Beliggenhed, belig-

genhed, beliggenhed (2) 
Dan. livsstilsmagasin.

13.00 [=] Kurs mod nord (4:6) 
Dan. dok.-serie.

13.50 [=] Kurs mod nord (5:6) 
Dan. dok.-serie.

14.45 [=] Kurs mod nord (6:6) 
Dan. dok.-serie.

15.30 Håndbold:  
Final 4 - studiet 
Magasin.

15.55 Håndbold: Santander 
Cup (k) - finale 
Finale i Santander Cup.

16.40 Håndbold: Santander 
Cup (k) - finale 
Finale i Santander Cup.

17.55 Dit vintervejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne og 

Sporten 
18.13 Regionale nyheder 
18.25 Et ægte par (3:3) 

Dan. dok.-serie.
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Jo færre, jo bedre (3) 

Dan. quiz.
21.00 The Hustle 

Am. krimikomedie fra 2019 
med Anne Hathaway  
og Rebel Wilson.

22.35 En engelsk skandale 
(1:3) 
Eng. drama-miniserie.

00.45 [=] Helt sort (2) 
Dan. dok.-serie.

01.15  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.10 (G) Kriminalkommissær 

Barnaby (131) 
Eng. krimiserie.

13.40 (G) Mary 50 år - Man 
kan kun være sig selv 
Dan. portræt fra 2022.

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

15.35 (G) Borgen  
- Riget, magten og æren 
(2:8) 
Dan. dramaserie.

16.30 (G) Lykkeland II (1:8) 
No. dramaserie.

17.15 Hjemmefronten (2) 
Eng. dramaserie.

18.00 Madnørderne (5) 
Dan. madserie.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Dyrenes sang  

- en truet lyd 
Eng. naturprogram fra 2021.

20.00 Borgen - Riget, magten 
og æren (3:8) 
Dan. dramaserie.

21.00 21 Søndag 
Magasin.

21.36 Søndagsvejr 
21.40 Sportsmagasinet 
22.05 Lykkeland II (2:8) 

No. dramaserie.
22.55 Sneengle (5:6) 

Sv.-dan. dramaserie.
23.55 (G) Wallander: Jokeren 

Sv. krimiserie.
01.25  Nat-tv

17.40 Slaget om Midway Am. krigs-
drama fra 1976 med Glenn Ford og 
Henry Fonda. 19.50 Før søndagen 
20.00 Charter Sv. drama fra 2020 
med Ane Dahl Torp og Sverrir Gud-
nason. 21.30 Krigen på cykelstien 
22.30 Deadline 23.00 Three bill-
boards outside Ebbing, Missouri 
Am. drama fra 2017 med Frances 
McDormand og Woody Harrelson. 
00.50 Nat-tv

17.55 (G) Mord på Mallorca (4) 
18.45 Fint skal det være (1) 19.25 
Fint skal det være (2) 20.00 [=] Med 
på noderne (5) 20.55 [=] Olsen-
bandens sidste stik Dan. komedie fra 
1998. 22.40 The Graham Norton 
Show (11) 23.30 [=] Thomas Ejes 
35-års jubilæumsshow (1:2) 00.30 
Nat-tv

18.00 (G) Forsidefruer 11 (5) 19.00 
(G) Det mørke tårn Am. actionfilm 
fra 2017. 21.00 Shazam! Am.-can. 
actionkomedie fra 2019. 23.45 
Transporter 2 Am.-fr. actionfilm fra 
2005 med Jason Statham og Amber 
Valletta. 01.35 Nat-tv

18.00 Fodbold: Manchester United-
Watford - opfølgning 18.30 Zohan 
Am. actionkomedie fra 2008. 21.00 
Space Cowboys Am. sci-fi-film fra 
2000. 23.40 (G) De nådesløse Am. 
western fra 1992 med Clint  
Eastwood og Gene Hackman. 02.20 
Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne 
12.20 [=] Sæt pris på Danmark 

(1) 
13.00 Håndbold:  

Final 4 - studiet 
13.25 Håndbold:  

Odense-København (k) 
14.10 Håndbold:  

Odense-København (k) 
15.10 Håndbold:  

Final 4 - studiet 
15.55 Håndbold: Team Es-

bjerg -  Herning-Ikast (k) 
16.40 Håndbold: Team Es-

bjerg -  Herning-Ikast (k) 
Semifiinale i Santander Cup.

17.55 Dit vintervejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne og 

Sporten 
18.13 Regionale nyheder 
18.25 Et ægte par (2:3) 

Dan. dok.-serie.
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
19.45 [=] Sporten 
20.00 [=] Klipfiskerne (4) 

Dan. underholdning.
21.05 [=] Først og sidst (4) 

Dan. underholdning.
22.00 Jack Reacher:  

Never Go Back 
Am.-kin. actionfilm fra 2016 
med Tom Cruise og Cobie 
Smulders.

00.20 Venskab med fryns 
Am. romantisk komedie fra 
2011 med Ashton Kutcher  
og Natalie Portman.

03.30  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.10 (G) Kriminelt:  

Freyas farlige mand  
(2:2) 
Dan. kriminalmagasin.

12.40 Legenden om Zorro 
Am. actionfilm fra 2005  
med Antonio Banderas  
og Catherine Zeta-Jones.

14.45 (G) Vera: Den barm-
hjertige samaritaner (7) 
Eng. krimiserie.

16.15 Ukendt arving (5:5) 
No. dok.-serie.

17.10 Hjemmefronten (1) 
Eng. dramaserie.

18.00 Søren Vesters have  
- bål (3) 
Dan. havemagasin.

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 MGP22: Showet 
Dan. underholdning fra 2022.

20.55 Kriminalkommissær 
Barnaby (131) 
Eng. krimiserie.

22.25 Jack Driscoll  
- den druknende mand 
(3:12) 
Irsk krimiserie.

00.00 (G) The Bay II (1:3) 
Eng. krimiserie.

01.30  Nat-tv

17.30 Kunstquiz 18.15 Kunstquiz 
(1) 19.00 Huset på Christianshavn 
(76:84) 19.35 Huset på Christians-
havn (77:84) 20.00 Where Hands 
Touch Eng. krigsdrama fra 2018 
med Amandla Stenberg og George 
MacKay. 21.55 Hvordan fanger man 
en svindler? 22.30 Deadline 23.00 
(G) Debatten 00.05 Nat-tv

17.45 Death in Paradise (4) 18.40 
Fint skal det være (6) 19.15 Fint skal 
det være (7) 19.50 En sag for Frost 
(5) 21.40 Kriminalkommissær Bar-
naby (2) 23.25 Mord i Auckland (8) 
00.10 Nat-tv

17.30 Luksusfælden 22 (2:11) 18.30 
Luksusfælden 22 (3:11) 19.30 (G) 
En ægte mand Am.-eng. romantisk 
drama fra 2008 med Patrick Dem-
psey og Michelle Monaghan. 21.30 
Det mørke tårn Am. actionfilm fra 
2017 med Matthew McConaughey 
og Idris Elba. 23.30 (G) Red Dawn 
Am. actionfilm fra 2012 med Chris 
Hemsworth og Josh Peck. 01.30 
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (94:138) 
19.00 The Mentalist (95:138) 20.00 
NCIS: L.A. 12 (10) 21.00 De nådes-
løse Am. western fra 1992 med Clint 
Eastwood og Gene Hackman. 23.45 
(G) Dirty Harry Am. actionfilm fra 
1971 med Clint Eastwood og Andy 
Robinson. 02.00 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.30 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (7) 

13.10 [=] Sæt pris på Danmark 
(8) 

13.45 [=] Kurs mod fjerne 
kyster (6) 

14.35 [=] Leth og Pilgaard  
indtager Danmark (2) 

15.15 [=] Leth og Pilgaard 
 indtager Danmark (3) 

15.50 Ambulancen  
- liv eller død (1) 

17.00 [=] 17 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 [=] X Factor (9) 
21.05 [=] Nyhederne 
21.25 [=] X Factor  

- afgørelsen (1) 
Dan. underholdning.

21.50 America's Got Talent (4) 
Am. underholdning.

23.00 The Promotion 
Am. komedie fra 2008  
med Seann William Scott  
og John C. Reilly.

00.50 Silence 
Am. drama fra 2016  
med Andrew Garfield 
og Adam Driver.

03.35  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.10 Bonderøven 2018 (11) 

Dan. dok.-serie.
12.55 Nak & Æd  

- en råbuk i Østjylland (4:8) 
Dan. madserie.

13.25 Danmarks næste  
klassiker (5:6) 
Dan. livsstilsmagasin.

14.10 Hammerslag 2017 (5) 
Dan. dok.-serie.

14.55 Kender du typen? 2017 
(6) 
Dan. livsstilsmagasin.

15.40 Kommissær George 
Gently (1) 
Eng. krimiserie.

17.10 En ny begyndelse III 
(5:10) 
Aust. dramaserie.

18.00 Antikduellen (7:12) 
Dan. antikmagasin.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Disney Sjov 

Underholdning for hele  
familien.

20.00 World on Fire (3:7) 
Eng. dramaserie.

21.00 TV-Avisen 
21.15 Vores vejr 
21.30 Erin Brockovich 

Am. drama fra 2000  
med Julia Roberts  
og Albert Finney.

23.35 Savannah 
Am. romantisk drama  
fra 1991 med Nick Nolte  
og Barbra Streisand.

01.45  Nat-tv

17.45 Kunstquiz (8) 18.30 Kunst-
quiz (9) 19.15 (G) Verdens smuk-
keste togrejser (13) 20.00 Debatten 
21.00 Nul stjerner - Forlænget week-
end i Albanien (1:6) 21.30 DNA 
Detektiven II (3:3) 22.30 Deadline 
23.00 Legenden Muhammad Ali (7) 
23.50 Legenden Muhammad Ali (8) 
00.45 Nat-tv

17.50 Death in Paradise (3) 18.45 [=] 
(G) Lykkehjulet (27) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (28) 20.00 [=] Far til fire og 
onkel Sofus Dan. familiefilm fra 
1957 med Peter Malberg og Karl 
Stegger. 21.30 Historien om Charles 
og Camilla 22.20 [=] Hvem vil være 
millionær? 23.10 [=] Jarls Quizshow 
(5) 23.55 (G) Kommissær Rex (2) 
00.45 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks 
største madtalenter 8 (15) 19.00 Ma-
sterChef - Danmarks største madta-
lenter 8 (16) 20.00 Forsidefruer 11 
(5) 21.00 Real Housewives of Be-
verly Hills 11 (23) 22.00 En ægte 
mand Am.-eng. romantisk drama fra 
2008 med Patrick Dempsey og  
Michelle Monaghan. 00.10 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (93:138) 
19.00 The Mentalist (94:138) 20.00 
NCIS: L.A. 12 (9) 21.00 Dirty Harry 
Am. actionfilm fra 1971 med Clint 
Eastwood og Andy Robinson. 23.10 
(G) The Boss Am. komedie fra 2016 
01.25 Nat-tv

17.30 Kunstquiz (6) 18.15 Kunst-
quiz (8) 19.00 (G) Det stockholmske 
blodbad - kampen om tronen (2:2) 
20.00 De åndssvages historie (1:3) 
20.30 Hitlers hemmelige danmarks-
billeder (1:3) 21.00 Dronningerne 
Elizabeth I og II: De magtfulde (1) 
21.45 Dronningerne Elizabeth I og 
II: Rivalerne (2) 22.30 Deadline 
23.00 Legenden Muhammad Ali (5) 
23.55 Legenden Muhammad Ali (6) 
00.50 Nat-tv

17.45 Death in Paradise (2) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (26) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (27) 19.50 [=] Jo færre, jo 
bedre (8) 20.40 Van der Valk (1) 
22.15 Mord på Mallorca (4) 23.05 
[=] Hvem vil være millionær? 23.50 
[=] Jarls Quizshow 00.40 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks 
største madtalenter 8 (14) 19.00 Ma-
sterChef - Danmarks største madta-
lenter 8 (15) 20.00 NCIS 19 (8) 
21.00 S.w.a.t. 5 (8) 22.00 World 
Invasion: Battle Los Angeles Am. 
sci-fi-film fra 2011 med Michelle 
Rodriguez og Joey King. 00.25  
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (92:138) 
19.00 The Mentalist (93:138) 20.00 
Fodbold: Atlético Madrid-Manche-
ster United - optakt 21.00 Fodbold: 
Atlético Madrid-Manchester United 
23.00 Fodbold: Champions League 
Goal Show 00.00 Nat-tv

Lørdag den 26.02 kl. 19.00 på  DR1: Årets største fest for 
hele familien er tilbage! I en sprængfyldt Boxen styrer 
Anna Lin og Stephania Potalivo løjerne, når årets otte 
MGP-finalister skruer volumen op og spiller deres hits, 
som bliver svære at få ud af hovedet igen. I årets show er 
der med garanti noget for alle. Det bliver sjovt, det bliver 
festligt, og det bliver farverigt. Glæd jer!

ONSDAG 23. FEBRUAR - TIRSDAG 1. MARTS
TIRSDAGMANDAGSØNDAGLØRDAGFREDAG

TORSDAGONSDAG

UGENS TV

12.00 TV-Avisen 
12.10 Bonderøven 2018 (2) 
12.55 Nak & Æd (2:8) 
13.25 Danmarks næste  

klassiker (3:6) 
14.10 Hammerslag 2017 (3) 
14.55 Kender du typen? 2017 
15.40 Kriminalkommissær  

Foyle (27) 
17.10 En ny begyndelse III 

(3:10) 
18.00 Antikduellen (5:12) 
18.30 TV-Avisen 
18.55 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 I hus til halsen (8:8) 
21.00 TV-Avisen 
21.25 Det politiske talkshow  
22.00 Arne Dahls A-gruppen: 

Ondt blod (1:2) 
23.30 (G) OBS 
23.35 Gift ved første blik USA 

XI (14:21) 
00.55 Nat-tv 

12.00 [=] 12 Nyhederne 
12.25 [=] Beliggenhed, belig-

genhed, beliggenhed (5) 
13.15 Sæt pris på Danmark (6) 
13.50 Kurs mod fjerne kyster 
14.40 [=] Slaget om Fredens 

Havn (1-2:3) 
15.50 Ambulancen (11) 
17.00 [=] 17 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 [=] Beliggenhed ... (1) 
20.50 Huxi og konspirations-

teorierne (1) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.12 [=] Sporten 
22.25 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne 
12.20 [=] Beliggenhed, belig-

genhed, beliggenhed (6) 
13.10 Sæt pris på Danmark (7) 
13.45 Kurs mod fjerne kyster 
14.35 Slaget om Fredens Havn 
15.15 [=] Leth og Pilgaard 
indtager Danmark (1) 
15.50 Ambulancen(12) 
17.00 [=] 17 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 Forgiftet af konen? (1) 
20.50 Når arven splitter os (3) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.10 [=] Sporten 
22.25 Nat-tv 

12.00 TV-Avisen 
12.10 Bonderøven 2018 (3) 
12.55 Nak & Æd - en sika  

på Norddjursland (3:8) 
13.25 Danmarks næste  

klassiker (4:6) 
14.10 Hammerslag 2017 (14) 
14.55 Kender du typen? 2017 
15.40 Kriminalkommissær  

Foyle (28) 
17.10 En ny begyndelse III 
18.00 Antikduellen (6:12) 
18.30 TV-Avisen 
18.55 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 Løvens hule (8:9) 
21.00 TV-Avisen 
21.25 Kriminelt:  

Freyas farlige mand (2:2) 
21.55 Vera: Den barmhjertige 

samaritaner (7) 
23.25 Gift ved første blik USA 

XI (15:21) 
00.50 Nat-tv



Så skal vi i gang.  
Tænk på om du kan tage en, der sidder selv med til vore arrangementer. 

Det foregår i Rebbølcentret. 
 
 Ældre Sagens årsmøde 

torsdag den 10. marts kl. 18.00  
med gratis spisning – gule ærter 
med tilbehør - drikkkevarer for 
egen regning.  
kl. 18.45 årsmøde efter vedtægterne. 
Derefter kaffe og kage og et indlæg 
ved sognepræsten ved Tinglev kirke 
Søren Wogensen. 
Tilmelding senest 5. marts på  
hjemmesiden: ældresagen tinglev  
eller til Werner tlf. 40 35 85 20 eller 
Ole tlf. 71 75 52 04 - kontortid: 
tirsdag og torsdag fra kl. 9-10. 
Ring til Per Nielsen 60 14 96 93 
hvis du har brug for transport. 
 
Jørn Buch foredrag 
mandag den 7. marts kl. 14.30  
i Rebbølcentret 
Helte og skurke i Sønderjyllands 
historie. 
 
Sangcafe  
tirsdag den 8. og 22. marts kl. 9.30 
i Rebbølcentret 

Computercafeen  
er åbent igen mandage kl. 10-12.00 
med Wagn Villadsen tlf. 23 44 72 85. 
I øvrigt hjælper Margit Randrup  
tlf. 51 20 99 27 med råd og hjælp. 
 
Frokostjazz  
Sir Horstmanns Jazzband 
Lørdag d. 19. marts kl. 12.00 
Entre med frokostplatte, sild og 
snaps 200 kr. 
Tilmelding som under årsmøde. 
 
Glæd dig også til 
29. marts kl. 14.00  
Film »Kroen ved Vidåen«  
6. april kl. 13.30  
Kirkevandring – Tinglev kirke 
 19. april Modeopvisning  
25. maj Sejltur på Haderslev Fjord 
med fjordbåden ”Helene”  
15. juni Bustur til Ejder grænsen 
med Jørn Buch 
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TINGLEV 
Søndag d. 27/2. kl. 10.30. 
Søndag d. 6/3. kl. 10.30.  
BJOLDERUP 
Søndag d. 27/2. kl. 10.30. 
Søndag d. 6/3. kl. 10.30.  
BURKAL 
Søndag d. 27/2. kl. 10.30. 
Søndag d. 6/3. kl. 10.30.  
BYLDERUP 
Søndag d. 6/3. kl. 9.00.  
RAVSTED 
Søndag d. 27/2. kl. 14.00. 
Søndag d. 6/3. kl. 10.30.  
BYLDERUP-BOV 
LM FRIMENIGHED 
Søndag d. 27/2. kl. 10.30.  
NORDSCHLESWIGSCHE 
GEMEINDE 
RAVSTED: 
Søndag d. 6/3. kl. 14.00.

Gudstjenester

Tinglev Idræts  

Forening af 1921

FASTELAVNSFEST 

Søndag den 27. februar  

kl. 10.00-12.00 i Tinglev Fritidscenter - Hal 1 
 
Vi slår katten af tønden og andre sjove ting.

GYMNASTIKOPVISNING 

Søndag den 6. marts  
kl. 10.00 i Tinglev Fritidscenter - Hal 1 
(dørene åbner kl. 9.30)  
 
Vel mødt - Tinglev IF

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

Dugfriske tal fra Danmarks 
Statistik viser, at danske æg-
tepar er blevet bedre til at 
fastholde kærligheden til 
hinanden. 12.900 ægtepar 
blev skilt i 2021, hvilket er 
et fald på 18 pct. i forhold til 
2020. Positivt for landets 
boligejere, vurderer Nybo-
lig. 
 
Det er ofte de store livsbe-
givenheder, der får os til at 
rykke teltpælene op og 
finde en ny bolig. Det gæl-
der også, når kærligheden 
braser, og parforholdet må 
slutte. Men ser vi nærmere 
på netop offentliggjorte tal 
fra Danmarks Statistik, ser 
det ud til, at danskerne er 
blevet bedre til at holde på 
kærligheden – især det se-
neste år. 
I 2021 blev 12.900 ægtepar 
skilt, hvilket er et fald på 19 
pct. i forhold til gennemsnit-
tet af skilsmisser de ti fore-
gående år og et fald på 18 
pct. sammenlignet med 
2020, viser opgørelsen. 
Ifølge ejendomsmæglerkæ-
den Nybolig er det en god 
nyhed for landets bolig-
ejere. 
»En skilsmisse fører ofte til 
nye boligbehov, som kan 
gøre en flytning nødvendig. 
I den forbindelse må man 
dog ofte acceptere at skulle 
forlade drømmeboligen og 
anskaffe en markant min-
dre bolig. Men de nye tal 
antyder, at danske ægtepar 
er blevet bedre til at blive 

sammen. Det gør det muligt 
for dem at blive i boligen og 
fastholde en stærk økonomi 
fra to indtægter, som er en 
klar fordel – ikke mindst i 
realiseringen af fremtidige 
boligdrømme,« siger Ale-
xander Falck Winther, der 
er pressechef i Nybolig. 
Der har været store udsving 
i antallet af skilsmisser de 
foregående ti år. Statistik-
ken toppede i 2014 med 
19.400 skilsmisser, mens 
2019 slog bundrekord med 
bare 10.500. 
 
Flest flytter med partner 
Ser vi nærmere på, hvilken 
livsbegivenhed, der får flest 
til at søge en ny bolig, er det 
flytning med partner, der 
scorer højest. 
I en undersøgelse, som ana-
lysebureauet Epinion har 
foretaget for Nybolig, sva-
rer hele 19 pct. af de ad-
spurgte, at flytning sammen 
med partner var den pri-
mære årsag til at flytte ind i 

deres nuværende bolig, 
mens 14 pct. svarer, at fami-
lieforøgelse lå til grund. Til 
sammenligning svarer kun 
6,8 pct., at årsagen var skils-
misse. 
Ifølge Nybolig har det afgø-
rende betydning, at en ejen-
domsmægler er i stand til at 
identificere og forstå de 
mange livssituationer, som 
typisk aktiverer nye bolig-
behov – uanset om familien 
vokser eller skrumper. 
»En ejendomsmægler er 
ikke kun en rådgiver, der 
hjælper med at sælge din 
bolig. En dygtig ejendoms-
mægler formår at sætte sig 
grundigt ind i kundernes 
behov og se deres livssitua-
tion og behov i et større 
perspektiv. Selvfølgelig vil 
der fortsat være fokus på at 
sælge boliger som en grund-
læggende kerneydelse, men 
vi oplever et stigende behov 
for en mere helhedsoriente-
ret rådgivning,« afrunder 
Alexander Falck Winther.

Færre skilsmisser er godt nyt 
for boligejerne Krydsord og grublerier er 

gode nok, men en gåtur gav-
ner hjernen lige så meget. 
De grimmeste krydsogtvær-
ser kan hedde ”hjernevride-
ren” eller ”grubleren” og 
garanterer dig mange timers 
tankevirksomhed, mens du 
forsøger at få bogstaverne til 
at passe i kasserne. 
Bagefter kan man være helt 
skeløjet og flad på øverste 
etage. Man kan fysisk mærke, 
at man har brugt hjernen og 
motioneret de små grå. Det 
må være sundt, tænker vi – li-
gesom tyve armbøjninger er 
godt for armkræfterne, så er 
svære krydsord sikkert også 
godt for hjernen. 
Til det kan man blot sige – 
måske!  

Engelske forskere har un-
dersøgt begrebet hjerne-
gymnastik og nået frem til, 
at der ikke er meget bevis 
for, at hjernen kan motione-
res. Hjernen kan trænes til 
at genkende mønstre, og 
man bliver helt sikkert 
bedre til at løse krydsord af 
at løse krydsord. Men bliver 
man bedre til at drage læ-

ring af en tekst eller forstå 
en kompleks problemstil-
ling? Det er der ikke meget 
bevis for. 
Der er til gengæld bevis for, 
at motion er godt for hjer-
nen og vores mentale funk-
tioner. Så gå en god tur i 
godt selskab – det bliver du 
klog af.

Hjernetræning med motion  
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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

Foredrag  
 

på Bajstrup Brandstation  
den 3. marts kl. 19.00  

med Gert Jensen kendt fra TV Syds  
»De grønne fingre«  

og tidligere slotsgartner på Gråsten Slot 
 
Gert vil fortælle og vise billeder om tiden på  
Gråsten slot sammen med Dronning Ingrid, og op-
bygningen af haven omkring Danfoss Universe og 
som dommer i TV-programmet »De grønne fingre«, 
og de oplevelser og udfordringer det har givet. 
 
Efter kaffen er der mulighed for at stille spørgsmål 
 
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften 
 
Pris inklusiv kaffe 80 kr. 

Med venlig hilsen 
Broderup Ungdoms- og Foredragsforening

GENERALFORSAMLING 

Mandag 28. februar 19.00 i Tinglev Skoles Aula 
  

Efter generalforsamlingen vises filmen 

”Kroen ved Vidåen” 

En humoristisk kriminalfilm med flere lokale kræfter 
  

Bestyrelsen

Ravsted Byfest 
afholder 

Generalforsamling 

mandag den 14. marts kl. 19.30 
på Ravsted Forsamlingsgård  

Dagsorden ifølge vedtægter. 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde en 
uge inden generalforsamlingen.  

Vel mødt! Bestyrelsen

 
Fællesringriderforeningen 
for Tinglev og omegn 
afholder  

GENERAL- 
FORSAMLING 
mandag d. 14. marts kl. 19.30  
i Borgerhuset  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Vel mødt!                                        Bestyrelsen

Fogderup Vandværk 
 
afholder ordinær 

GENERALFORSAMLING 
torsdag den 3. marts kl. 19.30 
i lokalet ved Sejer & Sønnichsen 

 
Dagsorden ifølge vedtægter. 

Bestyrelsen

 
Februar 

       
      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 Fritidscenter kl. 9.30. 
 
      Søn.    27.   Ældre Sagen inviterer til grønlangkålsspisning på Saksborg Kro kl. 12.00. 
 
      Søn.    27.   RUI afholder fastelavnsfest i Ravsted Forsamlingsgård kl. 15.00. 
 
      Søn.    27.   TIF inviterer til fastelavnsfest i Tinglev Fritidscenter, Hal1 kl. 10.00. 
 
      Man.   28.   Bylderup-Lendemark vandværk afholder generalforsamling i Slogs Herreds Hus kl. 19.00. 
 
      Man.   28.   TINKA afholder generalforsamling i Tinglev Skoles Aula kl. 19.00. 
 
 

Marts 
       
      Ons.      2.   Ældre Sagen inviterer til rejsemøde i Sønderjyllandshallen i Aabenraa kl. 13.30. 
 
     Tor.       3.   Fogderup Vandværk afholder generalforsamling ved Sejer & Sønnichsen kl. 19.30. 
 
     Tor.       3.   Broderup Ungdoms- og Foredragsforening inviterer til foredrag på Bajstrup Brandstation kl. 19.00. 
 
     Fre.       4.   RUI afholder gymnastikopvisning i Bylderup Idrætscenter kl. 18.00. 
      
     Søn.      6.   Tinglev Gymnastik og Fitness inviterer til gymnastikopvisning i Tinglev Fritidscenter - hal 1 kl. 10.00. 
 
     Man.     7.   Bolderslev Vandværk afholder generalforsamling i Bolderslev Forsamlingshus kl. 19.00. 
 
     Man.     7.   Ældre Sagen Tinglev inviterer til foredrag med Jørn Buch i Rebbølcentret kl. 14.30. 
 
     Tir.       8.   Ældre Sagen Tinglev afholder sangcafé i Rebbølcentret kl. 9.30. 
 
     Tor.     10.   Tinglev Kirke inviterer til koncert »Klassiske perler« kl. 19.30. 
 
     Tor.     10.   Ældre Sagen Tinglev afholder årsmøde i Rebbølcentret kl. 18.00. 
 
     Fre.     11.   Vollerup Forsamlingshus afholder generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.00. 
 
     Lør.    12.   Bylderup og omegns Gymnastikforening inviterer til opvisning i Bylderup Idrætscenter kl. 13.30. 
 
     Man.   14.   Ravsted Byfest afholder generalforsamling i Ravsted Forsamlingsgård kl. 19.30. 
 
     Man.   14.   Fællesringriderfore. for Tinglev og omegn afholder generalforsamling i Borgerhuset i Tinglev kl. 19.30. 
 
      Man.   14.   Bjerndrup Forsamlingshus og Bjerndrup Idrætsforening afholder generalforsamling i Bjerndrup  
                          Forsamlingshus kl. 19.30. 
 
     Ons.    16.   Sozialdienst Tingleff afholder generalforsamling i cafeteriet i Sporthalle på Zeppelinvej kl. 14.00. 
 
     Ons.    16.   Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening afholder generalforsamling i klubhuset kl. 19.00. 
 
     Tor.     17.   Andelsforeningen for Ravsted Hovedgade 77 afholder generalforsamling i Lokalhistorisk  
                        Fællesarkiv i Ravsted kl. 19.00. 
 
      Fre.     18.   Jyndevad Forsamlingshus og Dansk Forening St. Jyndevad afholder generalforsamling i Jyndevad  
                         Forsamlingshus kl. 19.00. 
 
     Lør.    19.   Ældre Sagen Tinglev inviterer til frokostjazz i Rebbølcentret kl. 12.00. 
 
      Tir.      22.   Ravsted Sogns Pensionistforening afholder generalforsamling i Ravsted Forsamlingsgård kl. 14.00. 
 
      Tir.     22.   Ældre Sagen Tinglev afholder sangcafé i Rebbølcentret kl. 9.30. 
 
      Man.   21.   Tinglev Petanque spiller hver mandag og onsdag fra kl. 14-16 (Første gang 21/3) v/Tinglev tennisbane.  
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Der Sozialdienst 
Tingleff 
lädt ein zur 

 

Generalversammlung 

am Mittwoch 16. März 2022 um 14.00 Uhr 
in der Cafeteria der Sporthalle am Zeppelinvej  
Tagesordnung laut Satzung. 
 
Anträge müssen dem Vorstand mindestens 10 Tage 
vor der Generalversammlung vorliegen. 
Wegen Fahrgelegenheit bitte an den Vorstand  
wenden 
 
Nach der Generalversammlung gemütliches  
Kaffeetrinken. 
 
Auf gute Beteiligung hofft. 
 

Der Vorstand

Generalforsamling  
Andelsforeningen  
Ravsted Hovedgade 77 

afholdes (forsinket grundet corona) 
torsdag den 17. marts kl. 19.00 
i Lokalhistorisk Fællesarkiv,  
Ravsted Hovedgade 64, Ravsted 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Indkomne forslag indgives til bestyrelsen senest 
den 3. marts. 

Vel mødt Bestyrelsen

Ravsted Sogns 
Pensionistforening 
afholder 

generalforsamling 

tirsdag den 22. marts kl. 14.00 
i Ravsted Forsamlingsgård 

Dagsorden ifølge vedtægter.  
Vel mødt - Bestyrelsen

Vi byder desuden velkommen til:  
Fastelavnsfest på Ravsted Forsamlingsgård  

søndag den 27. februar kl. 15.00  
Gymnastikopvisning i Bylderup Idrætscenter  

fredag den 4. marts kl. 18.00

Sponsorer: 
Bargums Biavl & Cosmetics – Vestjysk Bank – Bylderup 

Vinduespolering – Hans Holm Maskinforretning – Havsted 
Maskinudlejning – Henning Sejer – Kitex – Compex  

Gruppen – Ommen A/S – Ravstedhus – Ravsted Pølser – 
Vognmand Bjørn Andersen – Sportigan – LetKøb  – 

A.H. Tømrerforretning – Hynding Ægproduktion, Christian 
Thomsen – Økologisk Mælkeproducent, Henrik Uth –  

Mj’s lastvogns-opbyg og service - Slagtekalveproducent, 
Ralph Carstensen - Løgumkloster Køkken & Bad

Ravsted Ungdoms-  
og Idrætsforening 
Afholder  

generalforsamling 

onsdag den 16. marts  
kl. 19.00 i Klubhuset 
Ravsted Hovedgade 58, 6372 Bylderup-Bov 

Dagsorden ifølge vedtægter. 
                                                    Vel mødt Bestyrelsen 
 

Bylderup og Omegns 

Gymnastikforening

Bylderup og Omegns 
Gymnastikforening 
afholder 
 

Forårs 
opvisning 
 

i Bylderup Idrætscenter lørdag  
den 12. marts 2022 kl. 13.30  

6 lokale hold og gæstehold:  
Tønders friske damer, Højer efterskole og 
VGIF Vojens gymnastik og idrætsefterskole 
Entré: Voksne 40,-/ 
børn under 14 år gratis 

 
 

 

Dilettant   

i Uge Forsamlingshus 
med stykket 
»DSB - det skete bare«   
Fredag den 18. marts kl. 19.30  
for pensionister og børn samt andre som 
er forhindret om lørdagen 

Ingen billetbestilling. Entré 75 kr. incl. kaffebord.  
Lørdag den 19. marts 
 
Kl. 18.00: (Dørene åbnes kl. 17.00) 
Der serveres Dansk bøf med bløde løg samt salat 
og efterfølgende kaffe.  
Dilettant starter ca. kl. 19.30. 
Entré incl. menu og 1 øl eller vand (serveres fra 
kl. 17-18) kr. 225,- ved køb af billet før 3. marts.  
Herefter er prisen 250 kr. pr. person.  
Sidste frist for bestilling af billetter den 10. marts. 
Entré uden menu 100,- 
Efter forestillingen er der musik ved  
3-mandsorkestret Banditterne. 
 
Billetter købes hos: 
Gerda Hansen, tlf. 27 37 95 15 
Andreas Bonde, tlf. 51 74 37 65 
 
Vi håber at se rigtig mange til en forrygende  
forestilling og fest. 
 

Uge Ringrider- og fællesforening og  
Uge Forsamlingshus

Fastelavns-
gudstjeneste  
 
torsdag d. 3. marts kl. 17.00  
i Tinglev Kirke 
 
Tag det fineste, mest uhygge-
lige eller det mest spraglede 
fastelavskostume, du ejer, 
over hovedet, og tag din fa-
milie under armen og kom 
til fastelavnsgudstjeneste i 
Tinglev Kirke.  
 
Vi skal synge kendte salmer 
og høre, hvad vi skal gøre, når den ene sans 
mangler. Derudover så skal vi høre lidt om, 
hvad fastelavn er. Alt dette foregår i børnehøj-
de, hvor alle kan være med.  
 
Alle er velkomne, og efter gudstjenesten kan 
man blive og spise pizza.  

 
Deltagelse er gratis, men af hensyn til 
bestilling af pizza bedes man tilmelde 

sig ved at sende en mail til 
sognepræst Signe B. 
Sahner på sbsa@km.dk.  
 
Vel mødt! 

Bjerndrup Forsamlingshus  
& Bjerndrup Idrætsforening  
afholder 

generalforsamling 

mandag d. 14. marts kl. 19.30 
i Bjerndrup Forsamlingshus 

Dagsorden ifølge vedtægter. 
Foreningerne er vært med kaffe og kage.

Vollerup 
Forsamlingshus 
 afholder 
 Generalforsamling 

fredag d. 11. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Der fremlægges vedtægtsændring omkring  
indkaldelse til generalforsamling. 
 
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før afholdelse. 
 
Der serveres et let traktement, derfor tilmelding til 
Helga, tlf. 26 82 76 41.

Bolderslev Vandværk 
Amba 

afholder ordinær   
GENERALFORSAMLING  
mandag d. 7. marts 2022 kl. 19.00  
i Bolderslev Forsamlingshus 

 
Dagsorden: 
1.  Valg af dirigent 
2.  Bestyrelsens beretning til godkendelse 
3.  Det reviderede regnskab forelægges til  
     godkendelse 
4.  Budget for det/de kommende år forelægges  
     til orientering 
5.  Behandling af indkomne forslag 
6.  Valg af medlemmer og suppleanter til  
     bestyrelsen 
7.  Evt. 
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen for Bolderslev Vandværk
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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


	TINDIV0T2302221111001
	TINDIV0T2302221111002
	TINDIV0T2302221111003
	TINDIV0T2302221111004
	TINDIV0T2302221111005
	TINDIV0T2302221111006
	TINDIV0T2302221111007
	TINDIV0T2302221111008
	TINDIV0T2302221111009
	TINDIV0T2302221111010
	TINDIV0T2302221111011
	TINDIV0T2302221111012
	TINDIV0T2302221111013
	TINDIV0T2302221111014
	TINDIV0T2302221111015
	TINDIV0T2302221111016

