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LAYOUT
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TRYK
Jysk Fynske Medier P/STINGLEV

AUTOMESTER F. CHRISTENSEN

BECKS AUTOSERVICE

BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

BRDR. BONNICHSEN

CONTIGA TINGLEV

DER NORDSCHLESWIGER

DIN MOBILE HØRELSE

EDC TINGLEV / AABENRAA

ELGÅRDEN TINGLEV

ENTREPRENØR KIM P. HANSEN

FAKTA

HANS HOLM MASKINFORRETNING

IPRINTING

KEBABHUSET

KOHBERGTANDKLINIK

LHN TINGLEV

MATEK STEEL

MR TØMRER

MURERNE KROGH & KLINGENBERG

NATURMÆLK

PEAB

PETERSENS VVS

RADIO SØRENSEN

REVISOR H.C. CHRISTENSEN

S.P. BYG & VVS

STATOIL TINGLEV

SUPER BRUGSEN

SYDBANK

TINGLEV APOTEK

TINGLEV BEGRAVELSESFORRETNING

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.

ELGÅRDEN TINGLEV

ENTREPRENØR KIM P. HANSEN

FAKTA

HANS HOLM MASKINFORRETNING

IPRINTING

Handel lokalt og

brug den lokale

håndværker

Søren Petersen
tlf. 28 90 15 64 · kontakt@spbyg-vvs.dk

THHI byder velkommen til et nyt medlem:

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

TINGLE MALER
v. DJON HANSEN
Julianehåbvej 36 - Tinglev - Mobil 26 13 20 38

Stor erfaring - tilfredse kunder 
privat som erhverv

Haus det æ it det bar’ pral 
- ham æ Tingle’ Male’ han ka’ mal...
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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
Vindmøllevej 1 · 6392 Bolderslev

EL-VAGT 74646440

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

Hovedgaden 60 · Tinglev · www.tinglevhudpleje.dk

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

LÆGEHUSET
CEnTErpLadSEn

Bente Autzen 
siger tusind tak

Efter 28 dejlige år som praktiserende læge i
Tinglev, har jeg valgt at gå på pension den 
1. april 2022.
Jeg vil på denne måde takke patienter, 
kolleger og øvrige samarbejdspartnere for det
gode samarbejde gennem alle årene.

Lægehuset Centerpladsen fortsætter uændret
ved læge Steen Rubow, der har fastansat
Dorte Støy som læge.

Bente Autzen

Vor kære

Natascha Hartung
er stille sovet ind i en alder af 54 år,

Tinglev den 3. marts 2022.

På familiens vegne
Jan og Angelica

Begravelsen finder sted lørdag den 12. marts 
kl. 11.00 ved Tinglev Kirke

Flyverpræsten 
holdt foredrag
Flyverpræst Kevin Asmussen holdt forleden et spændende
foredrag i »Den gamle Skole« i Tinglev. Han gav et fint ind-
blik i det, at være udsendt med det danske forsvar, langt fra
Danmarks grænser. Det var Tinglev Menighedsråd, der
havde arrangeret foredraget.

Frøslev Træ køber Moelvens
projekt- og distributionsen-
hed i Danmark. Moelven
Danmark er totalleverandør
af træbaserede produkter til
den danske byggeindustri,
og virksomheden har i dag
20 medarbejdere.
Det betyder, at Moelven
Danmark skifter ejer og
fortsætter sine aktiviteter
under varemærket Frøslev
Træ. 

Frøslev Træ ser 
stærke synergier
»Udover at vi først og frem-
mest supplerer Frøslev Træ
med kolleger, der har en
stærk faglig ekspertise
inden for træet, så giver det
også meget mening, når vi
ser på virksomhedsstruktu-
rerne. I Frøslev har vi i
mange år udviklet og forfi-
net vores distributionskon-
cept, mens vi først startede
med en mere dedikeret pro-
jektindsats i 2019. Moelven
Danmark er længere på
projektrejsen, mens de på

distributionssiden har brug
for et større lager og pro-
duktion at trække fra. Ti-
mingen er derfor god, og
begge dele giver stærke sy-
nergier, som nu vil resultere
i, at to plus to giver seks,«
siger Martin L. Petersen,
der er ejer og administre-
rende direktør i Frøslev.

Frøslev Træ køber
Moelven Danmark

Martin L. Petersen, ejer og
administrerende direktør
hos Frøslev Træ

TAKSIGELSER
Hjertelig tak

for den store opmærksom-
hed ved min 90 års fød-
selsdag.

Venlig hilsen
Erich Christian Bargum

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

Tryksager?
- så ring på

74 64 40 38

†
Vor kære Babba, svigerfar, bedstefar og oldefar

Peter Andresen
er uventet taget fra os i en alder af 85 år

Enggården den 7. marts 2022

I stille sorg
                 Hans og Birgit                Bodil og Nis
               Karin og Jürgen         Christian og Linda
                            Børnebørn og oldebørn

Begravelsen finder sted fredag den 11. marts 
kl. 13.30 ved Tinglev Kirke.

efterfølgende mindesamvær på Saksborg Kro



3

Invitation til 

Byrådet inviterer kommunens erhvervsliv, institutioner og øvrige samarbejdspartnere til

 fredag den .  2022 kl. 14.00 – 16.00

i byrådssalen på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, Aabenraa. 

Gæstetaler
Talsmand for den danske Tour de France-start, Alex Pedersen, fortæller om Tour de France 

2022. 

Forrige fredag var den røde
løber rullet ud og champag-
neglassene var fyldt. Både
personale og beboerne var
klar til indvielsen af det ny-
byggede Plejehjem Grøn-
ningen.

Aabenraa Kommune, der
er bygherre, havde invite-
ret byens borgere ind til
åbent hus og det tilbud
havde omkring 220 taget
imod.
Huset var fyldt til briste-
punktet af de mange gæs -
ter, der ville se Tinglevs
nye plejehjem. Plejehjem-
met ligger centralt i Ting-
lev, så beboerne kan følge
med i livet i byen og hilse
på forbipasserende. 

Plejehjemmet er indrettet
under overskriften »Mit hus
- vores hjem« og indretnin-
gen giver beboerne mulig-
hed for at trække sig tilbage
i hjemlige omgivelser i
deres egne boliger eller op-
søge fællesrummene til soci-
alt samvær.

Borgmester Jan Riber Ja-
kobsen bød velkommen og
efterfølgende var Michael
Christensen, formand for
Social- og Seniorudvalget,
direktør for Social & Sund-
hed, Karen Storgaard Lar-
sen og Poul-Erik Thomsen,
formand for Tinglev Forum,
på talerstolen.

Det var formanden for So-
cial- og Seniorudvalget, Mi-
chael Christensen, der
sammen med beboer Chri-
stine Danielsen forestod
den officielle åbning ved at
klippe den røde snor.

Michael Christensen for-
talte i sin tale om ideerne
bag byggeriet: »Det skal
føles hjemmeligt, og derfor
er der ingen lange institu-
tionslignende gange med
værelser dør ved dør.«

Direktør for Social & Sund-
hed, Karen Storgaard Lar-
sen nævnte det gode
samarbejde mellem forvalt-
ningen, plejehjemmets an-
satte og håndværkerne. Hun
håber, at den gode ånd er
blevet bygget ind i muren
på det nye plejehjem, som
skal danne rammer om
mange hyggelige stunder

for beboerne, der flyttede
ind i starten af sidste uge.

Poul- Erik Thomsen, for-
mand for Tinglev Forum,
takkede for godt samar-
bejde i sin tale.

Seniorchef Anni Oksen var
mere end godt tilfreds med
dagens forløb: »Det var en
skøn dag, og det var dejligt
at se, at så mange ville være
med til at fejre Tinglevs nye
plejehjem. Det var lige,
hvad jeg havde håbet på.
Jeg vil gerne sige tusind tak
til de mange Tinglev-bor-
gere, der mødte op til indvi-
elsen og til de mange lokale
foreninger og ildsjæle i
Tinglev, der har deltaget
gennem hele processen med
at få bygget et nyt plejehjem
i Tinglev.«

Christine og Michael åbnede
Plejehjem Grønningen 
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– 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

FRÆSNING
AF HAVER
og udenomsarealer.
Såning af græs efter 
aftale.

Ring på
tlf. 50 99 02 72

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

MÆRKEDAGE

SØLVBRYLLUP
Tirsdag den 22. marts har
vores mor og far, Annemet-
te og Kaj Lavrsen, Sofiedal
sølvbryllup. 
Vi glæder os til at fejre
dagen med jer.

Kærlig hilsen 
Jane, Eva og Karen

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

90 ÅR
Lørdag den 12. marts fylder
Henry Christiansen, Vester-
gade 45 i Stubbæk, 90 år.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Præmieskat 
i Tinglev
Tinglev skatklub har af-
holdt præmieskat med 10
deltagere.
I 1. runde gik sejren til Ni-
colaj Jakobsen med 959
point efterfulgt af Per Kibs-
gaard, 780 og Gerd An-
dresen, 772.
Ernst Petersen vandt 2.
runde med 840 point foran
Egon Greve, 812 og Detlev
Petersen, 789.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. marts. Så er det - ifølge ka-
lenderen – forår. Om det
også vejrmæssigt føles som
forår, ved vi ikke i skrivende
stund, men tager man på en
spadseretur ud i naturen, er
der med garanti masser af
dejlige forårsoplevelser i
vente.
Eksempelvis er det oplagt at
tage en tur til stranden med
hele familien netop nu. Hvis
I kun er vant til at komme til
stranden for at bade, vil I nu
opleve, at der er småt med
mennesker på langt de fleste
kyster. Ofte har man kilo-
metervis af stranden næsten
for sig selv, og da en velop-
dragen hund ikke behøver
at være i snor på strandene i
perioden 1. oktober til 31.
marts, er en tidlig forårstur
ved kysten også en fanta-
stisk oplevelse for hunden.
På nogle strande er der dog
helt forbud mod at medtage
hunde – læg derfor altid
mærke til en eventuel lokal
skiltning.

Forårstegn under vandet
Mange steder vil I her i for-

året støde på lystfiskere ved
stranden. De går lidt ude i
vandet og forsøger at fange
havørreder. Mange af ørre-
derne har været oppe i åerne
for at gyde i løbet af efter-
året og vinteren, og nu er de
tilbage i det salte element.
Mange af ørrederne er
magre nu efter opholdet i

åerne og har derfor en
umættelig appetit på alt, der
ligger godt i en ørredmave.
Det ved lystfiskerne, så
chancen for at få en havør-
red på krogen ved kysten er
ekstra stor i foråret.

Naturens opbrud
Naturen ved kysten ændres

konstant. Bølger skyller alt
muligt op på stranden, og
ungerne kan gøre virkelig
mange spændende fund af
alt lige fra tang, mågefjer og
døde fisk til muslinger, sneg-
lehuse og masser af spæn-
dende sten. Kig ud over
vandet og mærk engang
hvordan naturen er i op-
brud. Vandfuglenes yngletid
nærmer sig og det kan for-
nemmes på fuglenes adfærd.
Nogle har opholdt sig ved de
danske kyster i mange må-
neder og takker snart af for
denne gang for at flyve
nordpå. Strandskader, præ-
stekraver og andre af vore
almindelige vadefugle er
ved at indfinde sig, så der
sker en stor udskiftning af
fuglene ved kysterne nu. Det
samme oplever I inde i lan-
det. Stærene siger snart hej
til foråret med deres herlige
sang fra hustagene. Det be-
gynder at myldre frem med
blomster i haverne, og i sko-
ven varer det ikke længe, før
anemonerne dækker op
med et smukt forårstæppe
helt i hvidt.

Tag på forårstur til strand og hav

En forårstur til stranden er en frisk og berigende oplevelse
for både børn, voksne og hunde. Foto: Ingimage.com

Hjembragt fastfood er en
oplagt mulighed, når man
har gået sig både varm og
sulten under en travetur i
naturen en dag i det tidlige
forår. Men man kan også
vælge at lave maden selv - i
det fri!
Med det rigtige udstyr og
lidt gastronomisk opfind-
somhed er det ingen sag at
kunne byde på et måltid
varm mad, når man vælger
at tilbringe nogle timer en
herlig forårslørdag med en
travetur i den skønne dan-
ske natur. Kogegrejet kan
sagtens være i en lille ryg-
sæk, og hvis I er to eller
flere af sted, fordeler I na-
turligvis kogegrej og ingre-
dienserne til dagens ret i det
fri i et par små rygsække, så
friluftskokken ikke skal
bære det hele alene.
I forretninger, der forhand-
ler udstyr til friluftsliv, kan
man for eksempel erhverve

sig den traditionelle sprit-
koger, der er en klassiker til
madlavning i det fri. Sprit-
brænder, gryder og pande
er lavet i et kompakt let-
vægtsdesign, og den smule
sprit, der skal til for at tilbe-
rede et måltid varm mad,
vejer og fylder minimalt.
Tallerkener, bestik og krus -

alt i letvægtsmaterialer -
tynger heller ikke meget.

Friluftsmenuen
Men hvad skal I servere
derude, hvor et væltet træ er
bænk og skovbunden bord?
Her et par forslag:
Færdiglavet kødsovs, som I
har taget op af fryseren

samme dag, er en klassiker
i det fri. Varmes i en gryde
over spritblusset hvorefter I
koger pastaskruer i det
medbragte vand. Lige inden
pastaen serveres, får kød-
sovsen et lille opkog.
Frossen suppe kræver også
blot opvarmning, før den
kan serveres. Pandekager
med syltetøj og sukker sma-
ger ikke mindre fantastisk,
når de bages på panden
langt fra alfarvej. Dejen, der
med fordel kan medbringes
i en flaske, har I naturligvis
lavet lige inden turen. Op-
skriften på cirka 12-14 stk.
pandekager er: 200 gram
mel, to-tre tsk. sukker, en
smule salt, en halv tsk. kar-
demomme, 3 æg, 1 dl. øl og
4 dl. mælk piskes til en tynd
dej. Medbring lidt fedtstof -
gerne olie - til bagningen på
panden. Velbekomme!

Kødsovs, pandekager eller suppe i det fri

En forårstur i skoven får en ekstra dimension, hvis man
tilbereder maden on location. Foto: Ingimage.com

Frokostjazz i 
Rebbølcentret
Ældre Sagen i Tinglev invi-
terer i næste uge til glad tra-
ditionel New Orleans jazz
med bl.a. musik fra Chris
Barber, Dutch Swing Col-
lage Band samt Papa Bue
fra Danmark.
Det er blevet en tradition
for at holde jazzarrange-
menter i Rebbølcentret,
men det er første gang som
frokostjazz. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bil tlf. 21 20 15 43
v/ Morten Justesen

Afstanden fra haveejer til
havedyrker kan være lang og
besværlig. 
Mange husejere ser nok vær-
dien af lidt nyttehave og kan
ligefrem smage de sprøde
gulerødder af egen avl. Men
når det kommer til stykket
er arbejdet med at anlægge
og passe en køkkenhave et
ret stort stykke arbejde,
mange ikke får prioriteret. 
Her kan højbedet være det
perfekte kompromis, da bare
få kvadratmeter jord i et høj-
bed faktisk kan give et for-
bløffende udbytte og gøre
selv travle folk til havefolk.
Et højbed er en urte- eller
nyttehave, som automatisk
sætter en helt naturlig be-

grænsning for både indsats
og eventuel dårlig samvittig-
hed. Et højbed er samtidig
en effektiv dyrknings-
form. Solen varmer siden på
bedet, så planterne får ekstra
meget energi, og kassen hol-
der samtidig på fugten. Med
højde på er det også nemt
for ryggen at passe og høste
fra bedet. 
Højbede kan bygges i alle
størrelser, og man kan ek-
sempelvis med fordel pla-
cere et højbed med kryd-
derurter tæt på huset, så man
altid har nem adgang til et
grønt drys til maden.
Husk at vælge materialer,
der er fri for skadelig kemi,
når du bygger et højbed.

Dine hjemmedyrkede grønt-
sager skal ikke have rester af

imprægnering eller skadelige
stoffer i øvrigt.

Køkkenhave for de travle

Et højbed kan være et godt og nemt alternativ, hvis tiden
og ambitionerne ikke rækker til en stor køkkenhave. Foto:
Ingimage.com

Følg med på
www.tinglev.dk
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Tilbuddene er gældende i uge 10 og 11 2022. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.

STIHL plænerobotter
Slår plæner op til 5000 m2. Mobil adgang via APP, på modellerne C og PC

NYHED: 
Hjemkørselsfunktion!!! Modellerne RMI 422pc og RMI 522c er nu 
udstyret med hjemkørselsfunktion. 
(udarbejdes via virtuelt kort samt aktuel position for hurtigste 
og mest  effektive vej hjem)

Pris fra 

9995,- 
inkl.- montering 

og kabel

Ewers 
hønse- og 
æglægningsfoder 
Sæk med 25 kg. 

LAYCO1
Æglægningsfoder

139,- 
LAYCO 
(tilskud) 

149,-

Absolut kattegrus
100% naturlig. 99,5 % støvfri
og super klumpende 13 kg: 
KUN 

125,-

MAXI3 
rengørings-
middel
1 L.
til både højtryk/lav-
tryksrensere. Kan
påføres alle emner
der tåler vand

54,-

F.Engel 
overgangs-
jakke 
3 flotte modeller. 

SOFTSHELL 

96750

QUILTET JAKKE

598,- 
STRIKKET JAKKE

1017,- 

æglægningsfoder 
Sæk med 25 kg. 

Æglægningsfoder

Muldvarpefælde

129,-

Universal moskniv 
med fjedre til de fleste 
plæneklippere 
Før 199,75 

NU: 

150,-

SPAR 
OP TIL

40%
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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

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

LEDSAGER SØGES
Jeg er en sjov, glad og rolig mand på 65 år. 
Jeg har en erhvervet hjerneskade og bor på et
bosted i Tinglev. Jeg har rollator, og kan 
komme ind i en almindelig bil. Du skal derfor
have kørekort. 

Jeg søger en glad og frisk ledsager, som vil
kunne ledsage mig til diverse oplevelser, 
såsom koncerter, komedie m.m. 
Jeg interesserer mig meget for b.la radioer,
elektronik, musik (vinylplader), badminton,
astronomi og historie. Det kunne være fedt,
hvis min nye ledsager har nogle af de samme
interesser som mig. 

Stillingen er på 9 timer i måneden. 

Hvis det har interesse, vil jeg meget gerne 
have dig til samtale, så vi lige kan se hinanden
an. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 
Vagner K. Gregersen

Kontakt: 
Hjernecenter syd
afd. Sønderskoven 25, Tinglev tlf. 73 76 83 70

STILLINGER

Aabenraa Kommune mod-
tager flere henvendelser fra
borgere, der ønsker at
hjælpe ukrainere på flugt.
Nyt tiltag skal være med til
at samle og koordinere ind-
satsen.
Situationen i Ukraine berø-
rer mange borgere i Aaben-
raa Kommune menneske-
ligt. Det gælder ikke mindst
de omkring 200 borgere
med ukrainsk baggrund,
som bor her. Naturligt nok
ønsker mange at bidrage,
hvor de kan, hvilket medfø-
rer henvendelser til Aaben-
raa Kommune.

Derfor har Aabenraa Kom-
mune nu oprettet en særlig
indgang »ukraine@aaben-
raa.dk«, hvortil borgerne
kan sende alle henvendel-
ser, spørgsmål og forslag om
Ukraine, som vil blive be-
svaret inden for et døgn. I
en række tilfælde vil svaret
være en henvisning til rette
myndighed eller organisa-
tion.

Aabenraa Kommune sam-
ler hurtigst muligt relevante
informationer og links, der
relaterer sig til situationen i
Ukraine på aabenraa.dk.
»Vi oplever et stort ønske
hos borgere, foreninger og
virksomheder, som står klar
til at hjælpe i denne ulykke-
lige situation. Det er særligt
tilbud om at stille sit hjem
eller bygninger til rådighed
for ukrainske flygtninge, vi
modtager. På de fleste hen-
vendelser er vi dog ikke den
rigtige myndighed. 
Med mail-adressen samler
vi henvendelserne og vi kan
bistå med at sende spørge-
ren mod den rigtige myn-
dighed,« siger Thomas Chr.
Otzen Kruse, chef for By-
råds- og Direktionssekreta-
riatet i Aabenraa Kom-
mune og fortsætter:
»Samtidig får vi overblik
over alle forslag, og vi kan
løbende vurdere, om der er
tiltag, hvor Aabenraa Kom-
mune kan bidrage i situatio-
nen.«

Hjælp til Ukraine skal
samles og koordineres



7

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

Alt indenfor tømrer- 
og snedkerarbejde.

Telefon 21 72 08 35

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

Da Tinglev IF afholdt faste-
lavnsfest i Tinglev Fritids-
center fastelavnssøndag
mødte næsten 100 udklædte
børn op i hallen.
Det blev en sjov og under-
holdende dag for både
børn, forældre og bedstefor-
ældre med mange grin og
naturligvis også kåring af
kattekonge og dronning
samt bedst udklædte.

Bedst udklædte blev: Ulv -
Rasmus B. Schmidt, dino-
saurer - Milow Lorentzen
og ringridder - Ebbe Muus
Andersen. 
Dagens Kattekonger blev,
Robin Rishede, Sofia E. Jo-
hansen, Naja Hübschmann,
Hector Heldt

Masser af børn 
til fastelavnsfest

Ellen Møller udnævnt
til æresmedlem
På Tinglev Tennisklubs generalforsamling blev Ellen Møller
udnævnt til æresmedlem i klubben. Ellen har været formand
for klubben i 16 år, hvor hun sammen med sin familie har
ydet en kæmpe indsats for klubben. 
Motivationen for indstillingen var ifølge Bettina Grube fra
bestyrelsen: »Ellen får ting til at ske. Hun har et stort netværk
i byen – ikke mindst i kraft af, at have været lærer på Tinglev
Skole. Så takket være hendes store indsats, har vi formået at
fastholde et stabilt medlemstal i klubben«.

Foto: Hanns Peter Blume

BLIKKENSLAGER
ARBEJDE

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

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
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Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter

9

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. marts 2022

800 g

4900

Gyros, schnitzler
eller tern
Frit valg

1500-1900 g

9900

Stort pakkemarked
Pr. stk. 45,-

Ta' 3 stk.

12000

Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter

Burgerplatte
flere varianter

Pr. stk. 

6900

1500-1900 g

3 stk. 
svinemørbrad

Måltidsløsninger
flere varianter

Pr. bakke

4900

Tærter
flere varianter

Pr. stk. 

3500

800 g

4900800 g

4900

Fersk kyllingebryst



Spar 25% på 
vine i boks
3 liter. Literpris 
maks. 219,95.

Coop kyllingebryst, 
inderfilet eller 
hakket kylling 7-10%
280-400 g. Kg-pris maks. 53,57. 
Frit valg.

1 pakke

15,-
Ved køb af mere end 

6 pakker pr. kunde 
pr. dag er prisen maks. 

26,95 kr. pr. pakke. 

5,-

1 bundt 
påskeliljer

Nu 134,96

Nu 112,46

Nu 119,25

Ved køb af mere end 
6 bundter pr. kunde

pr. dag er prisen 
10,00 kr. pr. bundt.

Spar

25%
på udvalgte 
vine i boks

10

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 11. marts

Tilbuddene gælder fra 

fredag den 11. marts

Matilde kakao-
skummetmælk
1 liter. Literpris 5,00.

Ved køb af mere end 
10 stk. pr. kunde 
pr. dag er prisen 
15,95 kr. pr. stk.1 stk.

5,-

Cheasy skyr
1 kg. Kg-pris 15,00. Frit valg. Begrænset parti.

1 stk.

15,-
Ved køb af mere end 

6 stk. pr. kunde 
pr. dag er prisen 
29,95 kr. pr. stk.
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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 11. marts

Gevalia, BKI Extra 
eller Rød Merrild
400-500 g. Kg-pris maks.
75,00. Frit valg. 
Begrænset parti.

1 kasse Carlsberg,
Tuborg eller Classic
Flere varianter. 30 x 33 cl.
Literpris 11,62 + pant.
Frit valg. 
Begrænset parti.

Bakkedal
200 g. Kg-pris 50,00. 
Begrænset parti.

Coop brød
Flere varianter.
350-720 g.
Kg-pris maks. 28,57.
Frit valg.

1 pose

10,-

1 stk.

10,-

1 pose

30,-

Tilbuddene gælder fra fredag den 11. marts
30 flasker

99,-
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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

Opstart Færdigt hus

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

Apoteket tester hørelsen
Peter Georg Hansen fra Din Hørespecialist.

Nu kan alle interesserede få testet  
hørelsen gratis på apoteket og få afgjort 
på blot 1 minut, om de er blandt de  
cirka 800.00 danskere, der har høretab.
Vejen til at få gjort noget ved hørelsen  
og undersøge mulighederne for høreap-
parat kan virke uoverskuelig for mange.  
Det har fået apoteket til at sætte fokus  
på hørelsen ved at tilbyde en vejledende 

høretest ganske gratis. Mød vores ekspert 
på dagen og hør hvordan du kan komme 
i gang med høreapparater eller hvad du 
kan gøre, hvis du ikke er tilfreds med 
dine nuværende. Høreprøverne foregår 
trygt for både testperson og høreekspert, 
og der benyttes nødvendige værnemidler 
samt afspritning.

Kom til gratis høreprøve d. 17. marts på Løgumkloster Apotek kl. 9:00 - 14:00 og  
d. 18. marts på Padborg Apotek kl. 09:00 - 12:00 og på Tinglev Apotek kl. 13:00 - 15:00

ANNONCE

Det tidligere plejecenter i
Bolderslev blev i sidste uge
meldt ind til Udlændingesty-
relsen som potentielle loka-
ler til husning af ukrainske
flygtninge. Lokalerne har
tidligere været anvendt som
asylcenter.

»Vi har kontaktet Udlæn-
dingestyrelsen og fortalt, at
vi stiller det tidligere pleje-
center i Bolderslev til rådig-
hed til at huse ukrainske
flygtninge. Vi vil naturligvis
give vores bidrag til modta-
gelsen af de forventede
ukrainske flygtninge i Dan-
mark. Bygningerne er i fin

stand, og de kan være klar
til beboelse på to dage. Vi
har i processen haft en god
dialog med Udlændingesty-
relsen, byrådets partier
samt Bolderslev Lokalråd,«
siger Jan Riber Jakobsen,
der er borgmester i Aaben-
raa Kommune.

Ud over at stille det tidli-
gere plejecenter til rådighed
har Aabenraa Kommune
som grænsekommune også
haft en dialog med de natio-
nale myndigheder.
»Vi har også været i kontakt
med relevante myndighe-
der om, hvordan Aabenraa

Kommune eventuelt kan
bistå myndighederne langs
grænsen i Aabenraa Kom-
mune med at håndtere den
forventede flygtningesitua-
tion«, siger kommunaldi-
rektør, Tom Ahmt.

I alt rummer det tidligere
plejehjem 17 separate boli-
ger med eget bad og køk-
ken med plads til større
familier. Plejehjemmet har
blandt andet fungeret som
asylcenter i perioden 2014-
2017, siden det i 2012 op-
hørte med at fungere som
plejehjem for byens bor-
gere.

Ukrainske flygtninge kan 
bo på Bolderslev Plejehjem

Vi er stærkt på vej mod ly-
sere tider. På milde og sol-
rige dage i det helt tidlige
forår mærker man solens
magt – ja der kan blive helt
lunt, hvis man kan finde læ.
Men hvad er Solen egentlig
for en størrelse?
Solen er en stjerne, der er
150 millioner kilometer væk.
Solen er en kugle af glø-
dende luftarter med en dia-
meter på lidt under
halvanden millioner kilo-
meter. Langt det meste af
Solen består af de lette luft-
arter brint og helium.

På overfladen er Solen om-
kring 5.500 grader varm, og
energien til Solens lys stam-
mer fra atomkerneproces-
ser dybt inde i dens indre.
Solen kan naturligvis ikke
brænde evigt, men der er
ingen grund til panik. Man
regner nemlig med, at en
stjerne som Solen kan lyse i
omkring ti milliarder år, og
da Solen blev dannet for
omkring fire en halv milli-
ard år siden, må vi regne
med, at Solen holder godt
fem milliarder år endnu.

Med solen mod lysere tiderDrivhus i 
vindueskarmen
Tomater, tagetes, pelargo-
nier, lathyrus. Det er her i
marts, man skal så de første
frø til senere udplantning i
haven.
Du kan så i potter, opspræt-
tede mælkekartoner eller
lignende, og placeret i vin-
dueskarmen kommer
denne nærmest til at minde
om et lille gartneri.
Temperaturen skal lidt over
20 grader, for at spiringen
rigtigt kan komme i gang,
og når planterne spirer
frem, skal de stå lyst.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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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

hurtig og effektiv service...

Der er noget for enhver smag...

KAFFE-LØSNINGER TIL SMÅ OG MELLEMSTORE FIRMAER

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

bestil en 

Kagemand
til min 15 personer

og få 10 alm. boller

gratis 

100 borgere var med til 
lokalrådets generalforsamling

Efter et turbulent 2021 hvor
generalforsamlingen blev
aflyst og erstattet af en
skriftlig årsberetning, af-
holdt Bolderslev Lokalråd
igen deres generalforsam-
ling som et lørdagsarrange-
ment i Bolderslev Fritids-
center.
Ca. 100 borgere mødte frem
og traditionen tro var der
fælles morgenmad og efter
den formelle generalfor-
samling var der foredrag
ved dykker Lisbeth Jensen
– en af bysbørnene, som er
rejst ud i verden og nu kom-
mer tilbage med inspiration
og spændende historier.
Samtidig med foredraget
var der arrangeret fastelavn
i hallen for børnene, hvor 20
børn deltog i tøndeslagning
og leg. 

I Henning Frisks formands-
beretning blev der fokuse-
ret på »Fremtidens Bol der-
slev«. 
Hvad skal man nu og hvilke
indsatser er vigtige. Beret-
ningen vekslede mellem op-

nåede resultater i 2021 samt
at sætte indsatser i perspek-
tiv fremadrettet. 
Et af målene er at fastholde
trenden i Bolderslev, hvor
småbørnsfamilier er i sti-
gende antal. 
Andre emner, der blev
nævnt i formandens beret-
ning var:
- Områdefornyelsen der

næsten er afsluttet
- Ny multisal på skolen.
- Etablering af en daglig-

varebutik 
- Trafiksikker forbindelse

til Tinglev. 

- Hjertestartere og den 
lokalehjerteløbergruppe.

- Velkomst skilte og flag-
standere. 

Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen var der gen-
valg til Henning Frisk, Hans
Peter Jensen og Paul Han-
sen, samt 1. suppleant Asta
Danielsen. Nyvalgt 2. sup-
pleant blev Tina Asmussen.
Bestyrelsen består udover
nævnte af Janne Rasmus-
sen, Anja Andersen, Mette
Skøtt og Karsten Riis
Lange.

Sammen med de øvrige er-
hvervsråd i Sønderjylland
og UdviklingsRåd Sønder-
jylland tager Aabenraa Er-
hvervsforening nu fat om
manglen på arbejdskraft og
det stigende behov for nye
ledelsesformer. 

Mangel på arbejdskraft og
et markant nyt ledelsesfokus
optager alle i dansk er-
hvervsliv. Business Power er
et erhvervsevent, der skal in-
spirere, generere ny viden og
ikke mindst give bolden op
til et fælles fokus på arbejds-
markedets udfordringer. 
Historisk har Sønderjylland
haft stor gavn af at mobili-
sere samarbejde på kryds og
tværs, og den erfaring tager
Aabenraa Erhvervsforening
sammen med de øvrige
partnere nu udgangspunkt i,
når de styrker erhvervsfæl-
lesskab på tværs af virksom-
heder og organisationer i de
fire sønderjyske kommuner.
»Vi vil gerne kaste lys over
Sønderjylland med et stort
fælles erhvervsevent,« for-
tæller direktør i Business
Aabenraa, Helle Malene
Kjølsen Olsen. 

Business Aabenraa er med-
lemssekretariat for Aaben-
raa Erhvervsforening og
derfor dem, der står for
planlægningen af eventet.
Hun fortsætter: »Vi er gået
sammen med vores sønder-

jyske kollegaer om at skabe
et årligt initiativ, der arran-
geres efter et turnusprincip.
I år er Aabenraa centrum
for erhvervseventet, og det
giver os mulighed for at vise,
at vi kan noget helt særligt i
Aabenraa kommune.«

Inspiration fra sjældne 
oplægsholdere
Idéen til Business Power er
opstået før Corona og har
derfor været længe under-
vejs. Men nu er tiden inde.
Arena Aabenraa kommer til
at danne ramme om en dag,
hvor mødet mellem menne-
sker, ny viden, inspiration og
god energi er i højsæde. 

Deltagerne vil møde nye
mennesker og høste erfarin-
ger fra oplægsholdere som
Brian Mikkelsen, direktør
for Dansk Erhverv, Chri-
stian Stadil, CEO og Ejer af
THORNICO A/S, Karen
Frøsig, administrerende di-
rektør for Sydbank, Lise-
lotte Lyngsøe, fremtids-
forsker, samt Rasmus An-
kersen, forfatter og fodbold
manager. 

Dagens konferencier er en
af Danmarks mest indfly-
delsesrige meningsdannere,
Anne Sophia Hermansen. 

Aabenraa Erhvervsforening 
er vært ved Business Power
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17.50 Kunstquiz (6) 18.35 Kunst-
quiz (7) 19.20 Nazi-Tysklands sidste 
dage (2:3) 20.15 Verdens smukkeste 
togrejser (16) 21.00 Branden i spø-
gelsestoget - Tragedien i tivoliet (1) 
22.30 Deadline 23.00 Putins sorte 
liste 23.55 Kan placebo-piller kurere 
sygdomme? 00.45 En arabisk rejse: 
De endeløse ørkener (2:5) 01.40 
Deadline nat 

17.40 Death in Paradise (8) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (1) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (2) 19.50 [=] Spørg Charlie 
(9) 20.30 Kriminalkommissær Bar-
naby (3) 22.20 Grantchester (3) 
23.10 [=] Hvem vil være millionær? 
- politikere 00.05 Nat-tv

19.00 MasterChef - Danmarks stør-
ste madtalenter 8 (26) 20.00 Luksus-
fælden 28 (5) 21.00 Til døden skiller 
os ad (2:2) 22.05 (G) The Kitchen 
Am.-can. thriller fra 2019 med Me-
lissa McCarthy og Tiffany Haddish. 
00.15 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (105:138) 
19.00 The Mentalist (106:138) 
20.00 Fodbold: Manchester United-
Atlético Madrid - optakt 21.00 Fod-
bold: Manchester United-Atlético 
Madrid 23.00 Fodbold: Champions 
League Goal Show 00.00 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

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

13.10 Sæt pris på Danmark (3) 
13.50 [=] Kurs mod danske  

kyster (1) 
14.35 [=] Mit Frankrig - Jør-

gen Leth og Hans Pilgaard 
(2:6) 

15.15 [=] Mit Frankrig - Jør-
gen Leth og Hans Pilgaard 
(3:6) 

15.50 Ambulancen  
- liv eller død (4) 

17.00 [=] 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 (3:10) 
20.40 [=] Alt det, min far ikke 

har lært mig (1:5) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.12 [=] Sporten 
22.25 [=] Kernen 
22.55 (G) Højt til hest (4:5) 
23.30 [=] Størst (3:5) 
00.15 [=] Razzia  

- SKAT rykker ud 
00.50 (G) Ambulancen 

 - liv eller død (9) 
01.55  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven 2018 (13) 

Dan. dok.-serie.
13.10 Danmarks næste  

klassiker (2:6) 
Dan. underholdning.

14.10 Hammerslag 2017 (17) 
Dan. dok.-serie.

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

15.40 Kommissær George 
Gently (12) 
Eng. krimiserie.

17.10 En ny begyndelse IV 
(6:12) 
Aust. dramaserie.

18.00 Antikduellen (1:12) 
Dan. antikmagasin.

18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 

Dan. talkshow.
20.00 Kender du typen? 

Dan. livsstilsmagasin.
20.30 Vores første hus  

- Typehus med plads (3:6) 
Dan. dok.-serie.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Horisont 

Magasin.
21.50 Wallander: Skylden 

Sv. krimiserie.
23.20 Gift ved første blik USA 

XII (4:21) 
Am. datingserie.

00.45 Taggart: En nævefuld 
chips 
Skotsk krimiserie.

02.25  Nat-tv

17.35 Kunstquiz (4) 18.20 Kunst-
quiz (5) 19.05 Nazi-Tysklands sidste 
dage (1:3) 20.00 Danmarks hemme-
lige politi: De revolutionære (3) 
20.30 Mysterierne om Danmarks 
dræbersygdomme (3:4) 21.00 The 
Responder (3) 21.55 Det store po-
strøveri (4) 22.24 Skyld II - Mette 
(4) 22.30 Deadline 23.00 (G) Prin-
serne og pressen - Den nye genera-
tion (1) 23.55 Min fantastiske hjerne 
00.45 Nat-tv

17.45 Death in Paradise (7) 18.45 [=] 
(G) TV 2 30 år: Lykkehjulet (5) 
19.20 [=] Lykkehjulet (1) 19.50 [=] 
Hvem vil være millionær? 20.40 
Deja-vu med Frøkjær (7:8) 21.40 [=] 
Far laver sovsen Dan. komedie fra 
1967. 23.30 [=] Hvem vil være mil-
lionær? 00.20 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks 
største madtalenter 8 (24) 19.00 Ma-
sterChef - Danmarks største madta-
lenter 8 (25) 21.00 Kill Chain Am. 
thriller fra 2019 med Nicolas Cage 
og Ryan Kwanten. 23.00 (G) Anger 
Management Am. komedie fra 
2003. 01.10 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (104-
105:138) 20.00 NCIS: L.A. 12 (18) 
21.00 White House Down Am. acti-
onfilm fra 2013. 23.45 (G) Platoon 
Am. krigsdrama fra 1986 med Char-
lie Sheen og Willem Dafoe.  
02.10 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

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

13.15 [=] Sæt pris på Danmark 
(2) 

13.50 Kurs mod danske kyster 
(5:5) 

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

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

15.50 Ambulancen  
- liv eller død (3) 

17.00 [=] 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 [=] Langt ude i Lapland 

- Med Thomas Bo og Lene 
Beier (1:4) 

20.50 [=] Højt til hest (4:5) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.12 [=] Sporten 
22.25 [=] Jo færre, jo bedre 
23.20 [=] (G) Min sindssygt 

sunde familie (1) 
00.00 [=] Størst (2:5) 
00.45 Ambulancen  

- liv eller død (7) 
Eng. reportageserie.

01.55  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven 2018 (5) 

Dan. dok.-serie.
12.55 I haven med Søren Ryge: 

Havens træer 
Dan. havemagasin.

13.10 Danmarks næste  
klassiker (1:6) 
Dan. underholdning.

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

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

15.40 Kommissær George 
Gently (11) 
Eng. krimiserie.

17.10 En ny begyndelse IV 
(5:12) 
Aust. dramaserie.

18.00 Antikduellen 
Dan. antikmagasin.

18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 

Dan. talkshow.
20.00 Forsvundne arvinger VI 

(1) 
Dan. dok.-serie.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Pengejægerne - Hvid-

vask er det nye sort (3:4) 
Dan. dok.-serie.

22.10 The Bay III (1) 
Eng. krimiserie.

23.40 Gift ved første blik USA 
XII (3:21) 
Am. datingserie.

01.50  Nat-tv

19.00 Mozart Klaverkoncert nr. 17 
19.30 Imaginary Visions - part 1 
20.00 Rick Stein i Palermo 21.00 
Operarejsen (2:8) 21.45 I hælene på 
modeikonet Lotte Freddie: Super-
stjerne i Danmark (2:3) 22.30 Dead-
line 23.00 (G) Tæt på sandheden 
23.35 Kunstsamlerne: Fra hiphop til 
samtidskunst (2) 00.05 Vivienne 
Westwood - en banebrydende 
punkaktivist 01.25 Deadline nat 

18.20 (G) Grantchester (2) 19.15 [=] 
(G) Flintesønnerne Dan. drama fra 
1956 med Poul Reichhardt og Peter 
Malberg. 20.55 [=] Sommerdahl 
(1:8) 21.45 [=] Kvinden i buret Dan. 
krimi fra 2013 med Nikolaj Lie 
Kaas og Fares Fares. 23.25 Badeho-
tellet (5) 00.20 Nat-tv

18.30 (G) Boligkøb i blinde 5 (2:6) 
20.00 (G) Luksusfælden 28 (4) 
21.00 The Kitchen Am.-can. thriller 
fra 2019 med Melissa McCarthy og 
Tiffany Haddish. 23.20 (G) Baby 
Driver Eng.-am. actionfilm fra 2017 
med Ansel Elgort og Jon Bernthal. 
01.45 Nat-tv

18.00 Fodbold: FC Midtjylland-F.C. 
København 20.00 Fodbold: Onside 
22.00 Hollywood Cops Am. action-
komedie fra 2003 med Harrison 
Ford og Josh Hartnett. 00.25 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne 
12.10 [=] Ruths hotel (1:5) 
12.45 [=] Ruths hotel (2:5) 
13.20 [=] Ruths hotel (3:5) 
13.55 [=] Ruths hotel (4:5) 
14.30 Cykling: Paris-Nice  

- studiet 
Magasin.

15.10 Cykling: Paris-Nice  
- 8. etape 
Nice-Nice, 116 km.

17.15 Cykling: Paris-Nice  
- studiet 
Magasin.

17.55 Dit forårsvejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne  

og Sporten 
18.13 Regionale nyheder 
18.25 [=] Kan man tænke sig 

rask? (2) 
Dan. dok.-serie.

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Jo færre, jo bedre (4) 

Dan. quiz.
21.00 Crazy Rich Asians 

Am. drama fra 2018 med 
Constance Wu og Henry 
Golding.

23.05 En engelsk skandale 
(3:3) 
Eng. drama-miniserie  
fra 2018.

00.10 [=] Helt sort (4) 
Dan. dok.-serie.

00.45 [=] (G) Jeg venter  
en andens barn (1) 
Eng. dok.-serie.

01.50  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
13.00 (G) Unge Morse (1) 

Eng. krimiserie.
14.30 (G) Borgen  

- Riget, magten og æren 
(4:8) 
Dan. dramaserie.

15.30 (G) Jorden rundt  
på 80 dage (1:8) 
Eng.-fr. eventyrserie.

16.00 TV-Avisen 
17.00 TV-Avisen 
18.00 TV-Avisen 
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 Primaternes  
vilde verden (2:3) 
Eng. dok.-serie.

20.00 Borgen - Riget, magten 
og æren (5:8) 
Dan. dramaserie.

21.00 21 Søndag 
Magasin.

21.36 Søndagsvejr 
21.40 Sportsmagasinet 
22.10 Lykkeland II (4:8) 

No. dramaserie.
22.55 The Responder (2) 

Eng. krimiserie.
23.50 (G) Wallander:  

Hævnen 
Sv. krimiserie.

01.25  Nat-tv

18.10 Duel i Diablopasset Am. we-
stern fra 1966 med James Garner og 
Sidney Poitier. 19.50 Før søndagen 
20.00 Burma rundt med Simon Re-
eve (2:2) 21.00 Tæt på sandheden 
21.30 Vores uendelige univers (2:5) 
22.20 Bag om Vores uendelige uni-
vers (2) 22.30 Deadline 23.00 En 
pige på farten Fr. film fra 1985 med 
Sandrine Bonnaire og Macha Merit. 
00.45 Nat-tv

17.55 (G) Mord på Mallorca (6) 
18.45 Fint skal det være - festspillet 
19.25 Fint skal det være (1) 20.00 
[=] Med på noderne 20.55 Hjerte-
galla 2022 23.35 Michael Falch og 
Malurt Vi ses igen 00.35 Nat-tv

17.30 (G) Forsidefruer 11 (7:8) 
18.30 (G) Chef Am. komedie fra 
2014 med Jon Favreau og Dustin 
Hoffman. 21.00 Baby Driver Eng.-
am. actionfilm fra 2017 med Ansel 
Elgort og Jon Bernthal. 23.25 (G) 
Homefront Am. actionfilm fra 2013 
med Jason Statham og James Fran-
co. 01.30 Nat-tv

18.00 Fodbold: Manchester United-
Tottenham - optakt 18.30 Fodbold: 
Manchester United-Tottenham 
20.30 Fodbold: Manchester United-
Tottenham - opfølgning 21.00 The 
Last Boy Scout Am. actionfilm fra 
1991. 23.20 (G) Walking Tall Am. 
actionfilm fra 2004 med The Rock 
og Neal McDonough. 01.05 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne 
12.35 Cykling:  

Paris-Nice - studiet 
13.10 Cykling:  

Paris-Nice - 7. etape 
15.15 Cykling:  

Paris-Nice - studiet 
15.50 Håndbold: Studiet 
16.05 Håndbold:  

Viborg-Team Esbjerg (k) 
Bambusa Kvindeligaen.

16.50 Håndbold:  
Viborg-Team Esbjerg (k) 
Bambusa Kvindeligaen.

17.55 Dit forårsvejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne  

og Sporten 
18.13 Regionale nyheder 
18.25 [=] Kan man tænke  

sig rask? (1) 
Dan. dok.-serie.

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
19.45 [=] Sporten 
20.00 [=] Klipfiskerne (6) 

Dan. underholdning.
21.05 [=] Først og sidst (6) 

Dan. underholdning.
22.05 The Girl with the  

Dragon Tattoo 
Am. thriller fra 2011  
med Daniel Craig  
og Rooney Mara.

00.45 [=] (G) Danmarks  
sønner 
Dan. drama fra 2019 med 
Mohammed Ismail Moham-
med og Zaki Youssef.

02.55  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
13.00 (G) Frank & Kastanie-

gaarden - is og ild (2) 
Dan. dok.-serie.

13.30 (G) Vores første hus  
- Drømmen om en husbåd 
(2:6) 
Dan. dok.-serie.

14.00 (G) Dansk films bedste 
(2:8) 
Dan. dok.-serie.

14.30 (G) Vera:  
Luftkasteller (2) 
Eng. krimiserie.

16.00 TV-Avisen 
17.00 TV-Avisen 
18.00 TV-Avisen 
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 - Thailand (4:4) 
Eng. dok.-serie.

20.00 Versus (3:8) 
Dan. underholdning.

21.00 Jorden rundt på 80 dage 
(1:8) 
Eng.-fr. eventyrserie.

21.50 Unge Morse (1) 
Eng. krimiserie.

23.20 Jack Driscoll - den  
mystiske ildebrand (9:12) 
Irsk krimiserie.

01.00  Nat-tv

18.05 Kunstquiz (3) 18.50 Huset på 
Christianshavn (80:84) 19.20 Huset 
på Christianshavn (81:84) 20.00 No 
Country for Old Men Am. thriller fra 
2007 med Tommy Lee Jones og Ja-
vier Bardem. 22.00 Grønlandseks-
peditionen 1909: I farfars fodspor 
22.30 Deadline 23.00 (G) Debatten 
00.05 Nat-tv

17.50 Death in Paradise (6) 18.50 [=] 
(G) TV 2 30 år: Lykkehjulet (4) 
19.20 [=] TV 2 30 år: Lykkehjulet 
(5) 19.50 En sag for Frost (2) 21.40 
Kriminalkommissær Barnaby (2) 
23.25 Mord i Auckland (10) 00.15 
Nat-tv

17.50 Luksusfælden 22 (11:11) 
18.45 (G) I dine sko Am. drama fra 
2005 med Cameron Diaz og Toni 
Collette. 21.30 Homefront Am. ac-
tionfilm fra 2013 med Jason Statham 
og James Franco. 23.45 (G) The 
Intruder Am.-can. thriller fra 2019 
med Dennis Quaid og Meagan 
Good. 01.55 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (103:138) 
19.00 The Mentalist (104:138) 
20.00 NCIS: L.A. 12 (17) 21.00 
Walking Tall Am. actionfilm fra 
2004 med The Rock og Neal McDo-
nough. 22.45 (G) 2 Guns Am. acti-
onfilm fra 2013 med Denzel Wa-
shington og Mark Wahlberg. 01.05 
Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.35 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (8:16) 
Dan. boligmagasin.

13.25 Kurs mod danske kyster 
(4:5) 
Dan. dok.-serie.

14.15 Cykling: Paris-Nice  
- 6. etape 
Courthézon-Aubagne, 214 
km.

16.20 Cykling: Paris-Nice 
- studiet 
Magasin.

17.00 [=] 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 [=] X Factor (11) 

Dan. underholdning.
21.10 [=] Nyhederne 
21.25 [=] X Factor - afgørelsen 

(3) 
Dan. underholdning.

21.50 America's Got Talent  
(6) 
Am. underholdning.

23.20 XXX: Return of Xander 
Cage 
Am. actionfilm fra 2017 med 
Vin Diesel og Donnie Yen.

01.20  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.50 I haven med Søren Ryge: 

Violfrøstjerner 
Dan. havemagasin.

13.40 Kommissær George 
Gently (10) 
Eng. krimiserie.

15.10 En ny begyndelse IV 
(4:12) 
Aust. dramaserie.

16.00 TV-Avisen 
17.00 TV-Avisen 
18.00 TV-Avisen 
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 (5:7) 
Eng. dramaserie.

21.00 TV-Avisen 
21.15 Vores vejr 
21.30 Cast Away 

Am. drama fra 2000 med 
Tom Hanks og Helen Hunt.

23.45 What Happened 
 to Monday 
Eng. actionfilm fra 2017 med 
Noomi Rapace og Willem 
Dafoe.

01.45  Nat-tv

17.45 Kunstquiz 18.30 Kunstquiz 
(1) 19.15 (G) Verdens smukkeste 
togrejser (15) 20.00 Debatten 21.00 
Nul stjerner - Storbyferie i Kairo 
(3:6) 21.30 Prinserne og pressen 
- Den nye generation (1) 22.20 På 
skuldrene af H. C. Ørsted - Kan der 
være huller i tiden? (4:6) 22.30 
Deadline 23.00 (G) Operarejsen 
(1:8) 23.45 Overklasse-morderen: 
Det er offerets skyld (4:5) 00.30 
Nat-tv

17.55 Death in Paradise (5) 18.55 [=] 
(G) TV 2 30 år: Lykkehjulet (3) 
19.25 [=] TV 2 30 år: Lykkehjulet 
(4) 20.00 [=] Familien Gyldenkål 
vinder valget Dan. komedie fra 1977 
med Axel Strøbye og Birgitte Bruun. 
21.30 Diana - kongehusets hjerter 
dame 22.25 [=] Hvem vil være mil-
lionær? 23.15 [=] Hos Hans 00.05 
Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks 
største madtalenter 8 (23) 19.00 Ma-
sterChef - Danmarks største madta-
lenter 8 (24) 20.00 Forsidefruer 11 
(7:8) 21.00 I dine sko Am. drama fra 
2005 23.45 (G) S.W.A.T. 5 (10) 
00.45 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (102:138) 
19.00 The Mentalist (103:138) 
20.00 NCIS: L.A. 12 (16) 21.00 2 
Guns Am. actionfilm fra 2013 23.20 
Centervagten Am. actionkomedie 
fra 2009 01.15 Nat-tv

17.55 Kunstquiz 18.40 Hitlers tog til 
Holocaust 19.50 De åndssvages 
historie – Det store opgør (3:3) 20.20 
Hitlers hemmelige Danmarksbille-
der (3:3) 20.50 Nazisternes penge 
(1) 21.40 Nazisternes penge (2) 
22.30 Deadline 23.00 War in Europe 
(2) 23.55 Overklasse-morderen: 
Hvem er Robert Champers? (3:5) 
00.40 Spædbørn til salg 01.40 Dead-
line nat 

17.50 Death in Paradise (4) 18.50 [=] 
(G) TV 2 30 år: Lykkehjulet (2) 
19.20 [=] TV 2 30 år: Lykkehjulet 
(3) 19.45 [=] Jo færre, jo bedre 20.40 
Van der Valk - hævnen er ikke kun 
sød (3) 22.20 Mord på Mallorca (6) 
23.10 [=] Hvem vil være millionær? 
00.05 Nat-tv

18.00 (G) Koch'en på toppen 3 (1:6) 
19.00 MasterChef - Danmarks stør-
ste madtalenter 8 (23) 20.00 Bolig-
køb i blinde 5 (2:6) 21.30 S.W.A.T. 
5 (10) 22.30 (G) Mission: Impossi-
ble - Rogue Nation Am. actionfilm 
fra 2015 med Tom Cruise og  
Rebecca Ferguson. 01.05 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (101:138) 
19.00 The Mentalist (102:138) 
20.00 Fodbold: Real Madrid-Paris 
SG - optakt 21.00 Fodbold: Real 
Madrid-Paris SG 23.00 Fodbold: 
Champions League Goal Show 
00.00 Nat-tv

Mandag den 14.03 kl. 20.00 på  TV 2: Intet går som plan-
lagt, når Thomas Bo Larsen og Lene Beier skal sejle 
kano, slå telt op og lave mad på gasblus. Turen gennem 
Lapland får en usædvanlig hård start - og de to rejsekam-
merater må gå sultne i seng.

ONSDAG 9. - TIRSDAG 15. MARTS
TIRSDAGMANDAGSØNDAGLØRDAGFREDAG

TORSDAGONSDAG

UGENS TV

12.00 TV-Avisen 
13.00 I haven med Søren Ryge: 

Påskeliljer og tulipaner 
13.40 Inspector George Gently 

(8) 
15.10 En ny begyndelse IV 

(2:12) 
16.00 TV-Avisen 
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 Frank & Kastanie- 

gaarden - is og ild (2) 
20.30 Dansk films bedste (2:8) 
21.00 TV-Avisen 
21.25 Det politiske talkshow 

 - Borgen special 
22.00 Arne Dahls A-gruppen: 

Op til toppen af bjerget 
(1:2) 

23.30 (G) OBS 
23.35 Gift ved første blik USA 

XII (1:21) 
01.00  Nat-tv

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

genhed, beliggenhed (6:16) 
13.25 [=] Kurs mod danske  

kyster (2:5) 
14.15 Cykling:  

Paris-Nice - 4. etape 
17.00 [=] Nyhederne 
17.11 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 [=] Beliggenhed ... (3) 
20.50 [=] Huxi og konspirati-

onsteorierne (3) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.10 [=] Sporten 
22.25 [=] Rejseholdet (2) 
23.20 Nat-tv

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

genhed, beliggenhed (7:16) 
13.15 Kurs mod danske kyster 
14.15 Cykling:  

Paris-Nice - 5. etape 
17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.11 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 [=] Min sindssygt sunde 

familie (1) 
20.40 Forgiftet af konen? (2) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.10 [=] Sporten 
22.25 Tjernobyl  

- de nye afsløringer (1:2) 
23.20 Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.55 I haven med Søren Ryge: 

Mosegrise og muldvarpe 
13.40 Kommissær George 

Gently (9) 
15.10 En ny begyndelse IV 

(3:12) 
16.00 TV-Avisen 
17.00 TV-Avisen 
18.00 TV-Avisen 
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 Løvens hule (9:9) 
21.00 TV-Avisen 
21.25 Kontant: Er der en læge 

til stede? 
Dan. nyheder fra 2022.

22.05 Vera: Luftkasteller (2) 
Eng. krimiserie.

23.35 Gift ved første blik USA 
XII (2:21) 
Am. datingserie.

01.35  Nat-tv



Renovering og udvidelse af
Bylderup Skoles ældste del
af skolen er nu færdig og
blev indviet i sidste uge.
Elevrådet og udvalgte ele-
ver tog imod gæsterne og
viste dem ind i det nye fæl-
lesrum.
Skoleleder Søren Lund bød
velkommen og derudover
var der også taler ved ud-
valgsformand Rasmus El-
kjær Larsen og
skolebestyrelsesformand
Lasse Hansen.
Bylderup Skoles afdeling til
de yngste klasser fremstod
indtil for cirka ét år siden,
som da den blev bygget i
50’erne. Klasselokalerne
var ikke særligt store, ingen
grupperum eller lignende,
hvor eleverne kunne
trække sig tilbage, mang-
lende plads indendørs til
mere bevægelse og fysisk
udfoldelse, og eleverne var
nødt til at gå udenfor for at
komme til toiletterne, da de

nærmeste var placeret i en
anden fløj.
Men nu er disse forhold for-
bedret efter indvendige re-
noveringer og ombygninger
i indskolingsafdelingen
samt en tilbygning på cirka
110 m2. 
Forholdene er blevet for-
bedret for i alt cirka 4,8 mil-
lioner kroner, så
tilbygningen indeholder et
multirum til gruppearbejde,
bevægelse, samlinger med
mere og to nye garderober,
så der er optimale mulighe-
der for den skofri skole.
Den eksisterende, klassiske
skolegang er ombygget og
renoveret og gennem store
åbninger hænger den sam-
men med det nye multirum
og kan anvendes sammen
med dette. Tilbygningen
forbinder også indskolings-
afdelingen med de renover-
ede toiletter, så eleverne nu
kan benytte dem uden »at
gå i gården«.

Indvielse på 
Bylderup Skole
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• 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

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

• Og meget andet

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

UDSALG

50%
på alt i butikken

i uge 11 og 12

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

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

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

Ring uforbindende 
Erik Schneider
Tlf. 20 31 75 09
Læs mere på www.bolderslevbyg.dk

En ny hjertestarter 
til Ålandet
Samarbejdet mellem Annemette og Dieter på Gravløkke i
Bylderup-Bov har udmøntet sig i en ny hjertestarter.
Dieter fik idéen til opsætning af en hjertestarter, og et par an-
søgninger senere havde Annemette fået et »JA« fra Bolig
Syd! På billedet ses Annemette og Dieter ved hjertestarte-
ren.

I sidste uge var der general-
forsamling i Bylderup-Len-
demark Vandværk I/S. 
Der var et fint fremmøde,
med 35 deltagere. I beret-
ningen blev der blandt
andet informeret om, hvad
bestyrelsen især har beskæf-
tiget sig med i det forløbne
år: Bl.a. har der været fire
ledningsbrud, og samarbej-
det med nabovandværket
fra Bylderup-Bov fungerer
godt. 
Regnskabet blev fremlagt,
og vandværket kan frem-
vise en sund økonomi. 

Valg
Mike Nielsen blev valgt ind
i bestyrelsen, og der var
genvalg til Dirk Bucka An-
dresen

Under punktet »eventuelt’
takkede bestyrelsen Jens
Chr. Lund, der havde valgt
at træde ud af bestyrelsen.
Jens Chr. Lund har været
aktiv i bestyrelsen siden
1979, og har igennem
mange år ført protokol. 

Dirk Bucka Andresen (t.h) takker Jens Chr. Lund for hans
tid i bestyrelsen.

Generalforsamling i
Bylderup-Lendmark
vandværket

I søndags sluttede mulighe-
den for hurtigtest hos Care-
link i Region Syddanmark.
Behovet for hurtigtest er
faldet markant i 2022, og
derfor har de nationale
sundhedsmyndigheder be-
sluttet at stoppe tilbuddet
om hurtigtest i hele landet.
Borgere, der ønsker at blive
hurtigtestet, skal fremover
købe en hjemmetest.

Covid-19-restriktionerne i
Danmark er løftet, og
Covid-19 er ikke længere en

samfundskritisk sygdom.
Det betyder, at syddan-
skerne ikke i samme stil
som tidligere benytter de
mange hurtigteststeder, der
har ligget rundt omkring i
regionen. 

Da testindsatsen i Region
Syddanmark var på sit hø-
jeste 23. december 2021
blev der lavet 57.000 hurtig-
test, men siden slutningen
af januar 2022 er antallet af
hurtigtest faldet til ca. 8.000
om dagen.

Der er ikke længere
mulighed for kvik-test
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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

kirke

Gudstjenester 
i Tinglev kirke
Til alle gudstjenester kan der
bestilles kirkebil 
ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25.

13. marts: 2. søndag i fasten 
kl. 19.00 
v/Søren Wogensen

20. marts 3. søndag i fasten 
kl. 10.30 
v/Søren Wogensen

27. marts: Midfaste søndag 
kl. 10.30 
v/Søren Wogensen

3. april: Mariæ Bebudelsesdag 
kl. 10.30 
v/Søren Wogensen

10. april: Palmesøndag kl. 13.00 
v/Signe Bøje Sahner

kommende
arrangementer

Kirkelige 
handlinger
Bisatte og begravede
5/2: Gerd Clausen
12/2: Tove Tygesen
26/2: Herbert Hansen

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 efter-følgende med kaffe
og kage i ”Den gamle skole” 

Vi har plads til flere!

Indre Mission
program
Marts
Torsdag den 17. kl. 19.30
Kvindekreds hos Lis Hansen,
Skovbovænget 18.

Torsdag den 24. kl. 19.30
Møde i Den gamle Skole
v/ Sognepræst Mads Jacob T. Ja-
cobsen
Sct. Marie sogn, Sønderborg

Sognepræsten orienterer
Lørdagsdåb
Der vil være mulighed for lørdagsdåb på følgende lørdage: 2. april, 11.
juni og 10. september 2022. Alle dage er det kl. 11.00. Kontakt sogne-
præsten for nærmere info.

Kirkehøjskolen for Aabenraa Provsti: Eksistens og tro
Lørdag d. 26. marts er der kirkehøjskoledag i Høje Kolstrup Kirke i
Aabenraa. 
Dagens program ser således ud:
9.30-10:         Kaffe og rundstykker
10-11.30:       Foredrag og debat. Valgmenighedspræst 
                      v. Balle Valgmenighed, dr. theol. Anders Kingo, fortæller 
                      med udgangspunkt i sin nye bog om Søren Kierkegaard 
                      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 
                      arbejde med ny-oversættelsen af Sigrid Undsets middel-
                      alderroman 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. forplejning).
Tilmelding til sognepræst Eva Wiwe Løbner pr. mail: ewl@km.dk eller
pr. tlf.: 51 14 72 12. Vel mødt til!

Påsken 2022
Påsken falder i år i den første halvdel af april måned, og som altid by-
der den på en række gudstjenester: Palmesøndag, skærtorsdag, langfre-
dag og påskedag.

Familiegudstjeneste i Tinglev Palmesøndag ved Signe Bøje Sahner: 
Er I klar til en betagende rejse denne Palmesøndag? Vi skal høre om,
hvordan Jesus red ind i Jerusalem på et æsel og blev modtaget af det jø-
diske folk som en konge. Vi skal ikke kun lytte, men også bruge vores
sanser. Hvad gemmer der sig inde i påskeægget? Det vil jeg vise, og jeg
vil lade jer sanse. Tinglev Kirke vil være pyntet i dagens anledning. Vi
skal synge påskesalmer i børnehøjde, og så skal vi vifte med palmebla-
de. 
Jeg håber, at I har lyst til at være med til en forrygende eftermiddag.
Gudstjenesten begynder kl. 13.00. Så sæt kryds i kalenderen søndag den
10. april og kom til familiegudstjeneste i Tinglev Kirke. 
Efter gudstjenesten skærtorsdag, der begynder kl. 17, vil der være fæl-
lesspisning i Den Gamle Skole. Mere om det og om påskens øvrige
gudstjenester i april måneds kirkespalter. 

Tinglev kirke 

Klassiske perler torsdag den 10.
marts kl. 19.30 i Tinglev Kirke

Strikkecafé næste gang den 8.
marts kl. 14.00 - 16.00

Pr. 1/3 2022 har vi på kirkegår-
den ansat Claus Jacobsen i en
kirkegårdsmedhjælper stilling.
Claus bor i Broderup og har ar-
bejdsmæssigt ønsket nye udfor-
dringer. Vi glæder os til at byde
Claus velkommen og til samar-
bejdet fremover.

ny ansat
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RAVSTED KIRKEkirke nyt

Nyt fra præsten

Småsnak, en hurtig kop kaffe og telefonen i hånden. Livet kræver ro og nærvær.

En kop kaffe kan være en god måde at begynde en dyb og nærværende samtale
på. Men det kommer an på, om man vil give sig tiden og om man har tiden. Hvis
kaffen skal sluges og der er mulighed for, at den bliver halvslatten og kold, så for-
svinder den nærvær og ro, vi hungrer efter, fordi vi allerede er på vej videre. Men vi
bliver nødt til at give plads til mere end småsnak. Småsnak er fint, men vi har også
brug for mere.

Teologen og filosoffen Søren Kierkegaard skrev, at det forekom ham latterligt at
have travlt. Jeg tænker, at hvis han havde set vores samfund i dag, så havde han
tænkt, at vi er latterlige døgnets 24 timer. Det meste af tiden render vi rundt som
en høne uden hoved, fordi vi skal få vores hverdag med arbejde, familie, hobbyer,
madlavning, rengøring, venner etc. til at hænge sammen. 
Listen er lang, og der er ikke meget tid til de dybe samtaler, for når vi endelig har
fri, så er vi fyldt op til randen og det kan være svært at være tilstede med de nær-
meste, fordi man ikke har mere at give af. 
Måske er det meget belejligt at have travlt. Når man har travlt, går tiden hurtigt og
man lever ikke rigtigt. Tiden går bare og måske har man svært ved at huske, hvad
tiden bliver brugt på. Måske frygter vi at blive konfronteret med de dybeste lag,
der gemmer sig i os – så er det lettere at have travlt og fylde hverdagen med gøre-
mål. På den måde slipper man for at tage stilling til sig selv og til andre. Man ind-
går ikke i dybere venskaber og man indleder sig måske heller ikke i et ægteskab. 
Bindende aftaler og forpligtigelser går ikke og det at ære et andet menneske heller
ej. Så er man bundet op, og det har man ikke lyst til, hvis man skal leve et liv, der
er i konstant forandring. 
Æstetikeren tager hverken sig selv eller andre alvorligt. Men det er vigtigt, at vi
giver plads til kedsomheden. For på den måde får vi lyst til at bruge tid med andre
mennesker. Hvis vi hele tiden er fyldte, så bliver det ikke til meget mere end small
talk. Bevares, det har vi også brug for. Men vi har også brug for de dybe samtaler,
hvor man bliver ført nye steder hen og ser livet på en anden måde. 
Man bliver indkroget, når man ikke vil forpligte sig. Vi skal ikke skynde os igennem
livet. Livet tager tid. Relationer kræver tid. Vi mennesker får næring af det dybe og
af nogle gange at stoppe lidt op. Vores opmærksomhed og tid har vi fået fra Gud,
og den skal bruges på noget, der giver næring – ikke noget der er stressende og
forvirrende. Vi skal tør tage livet langsomt og alvorligt.

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 

Nyt fra Menighedrådet
Nyt fra musikanterne i Ravsted kirke.

I et par måneder har vi lavet en nyordning. I ste-
det for at organisten spiller et præludium er det
nu kirkesanger Katri, der synger to vers fra en
salme eller sang fra højskolesangbogen akkom-
pagneret af organist Andreas, der spiller med
svag styrke, så Katris fine stemme kommer til
sin fulde ret. Det er en rigtig god indledning til
gudstjenesten, synes vi. Hvad mener I?

Organist Andreas

Gudstjenester

13.03. kl. 10.30 
Højmesse 
ved Signe Bøje Sahner
20.03. kl. 10.30 
Højmesse 
ved Signe Bøje Sahner

Døbte
Maja Ulderup Petersen

Onsdag d. 9.3. 19.00-19.45 er der sangaften i kirken. Hans Christian Hagge
kommer og præsenterer 4 sange, der betyder noget for ham, som vi synger 
sammen med ham.
Derefter er der ønsker fra alle jer deltagere, hvor Andreas spiller til. 

Signe indsættes som præst d. 20.3. kl. 16.30. Efterfølgende er der fællesspis-
ning på Forsamlingsgaarden. Der er tilmelding til spisning ved Anette eller Signe.

Smagsprøve på Tai Chi
Tilbud fra Jakob Tai Chi skole, Tinglev

Tai Chi fra yderst til inderst
Lørdag d. 26. marts fra kl. 10 til 16

Tai Chi fra yderst til inderst giver et indblik i Tai Chi's
historie fra dets begyndelse til idag. 
Alle med interesse kan deltage, der kræves altså
ingen forudsætninger i Tai Chi i forvejen. 
Enhver med erfaring i Tai Chi vil sagtens kunne
hente viden og inspiration også. Tai Chi stammer fra
Kina, men er især i det sidste århundrede blevet
meget udbredt i vesten. Så vi kigger på tilgangen til
Tai Chi i østen kontra vesten. Hvad kan vi lære fra
hinanden. Basisforståelsen i hvilken Tai Chi har sin
oprindelse er forståelsen af Yin og Yang og måden
at se elementernes indvirken på hinanden. 
Her kigger vi på sundheden som Tai Chi kan stimu-
lere hos os mennesker. Dagen vil være en blanding
af teoriforståelse og praktiske øvelser til at fremme
forståelsen.

Lørdag d. 26. marts fra kl. 10 til 16.
Medbring gerne egen madpakke.

Sted: Den Tyske Skole, Grønnevej 53, Tinglev. 
I Aulaen.

Pris: kr. 375,- som betales senest ved ankomst,
men gerne i forbindelse med tilmelding.

Tilmelding:
Jakob Mikkelsen, 23 95 20 75 el. kobi@kobi.dk

Der er ét eller andet i luf-
ten. Det er ikke sådan at
forklare, men et samspil af
mange faktorer gør, at vi får
mere og mere strøm på de
menneskelige batterier.
Solen er heller ikke så
doven som for bare to må-
neder siden, og den går nu
først i seng efter kl. 18. 
Det er endnu råkoldt, men
alligevel er naboen måske
allerede gået i gang med at
give indkørslen en ordentlig
omgang med højtryksrense-
ren. Da han endelig holder
inde, kan du høre en solsort
kvidre sin aftensang, og så
er der ingen tvivl længere.
Det ER blevet forår.

Forår er faktisk en underlig
størrelse. Kalendermæssigt
er det forår i marts, april og
maj, men vejrmæssigt kan
det være vinter til langt hen
på foråret. Men uanset
eventuel kulde, får varmen
hurtigt overtaget igen, og
mellem rester af snedriver
vælter det frem med erantis,
krokus og vintergækker. I
løbet af april bliver skov-
bunden helt hvid af anemo-
ner, og en tur ud i naturen
efterlader ingen tvivl om, at
vi er i fuld gang med endnu
én af livets store rundgange.
Se lige engang på ænderne.
I de bynære omgivelser er
gråænderne som regel
meget tamme, og her i for-
året har de absolut ingen
hæmninger. Andrikkerne er
flotte som aldrig før i deres
pragtdragt, og de har kun ét
i hovedet: At sikre artens

overlevelse via forplant-
ning. Og ingen and kan føle
sig i sikkerhed fra de forår-
skåde andrikker.

Havefolket kommer ud
Foråret giver vi mennesker
en dejlig uro i kroppen, og
især havefolket har meget
svært ved at holde sig væk
fra den køkkenhavejord,
som i starten af foråret slet
ikke er lun nok til at blive
tilsået. Medmindre jorden
da overdækkes, og man
tager chancen.
Havecentrene får snart
voldsomt rykind. Der skal
købes frø, gødning, nye ha-
veredskaber mm. Og for-

året giver os jo ekstra tid,
når vi den 27. marts går
over til sommertid, for så er
der en ekstra times lys om
aftenen, som skal bruges til
bilvask, forårsklargøring af
båden, fejning af fortovet
osv. 
Og kig lige engang i kalen-
deren. Vi tager snart hul på
forårets mange helligdage.
Der er påske og påskeferie
i midten af april, store bede-
dag i midten af maj og Kri-
sti himmelfartsdag i
slutningen af maj.
Velkommen tilbage du
pragtfulde, danske forår.

Endelig forår over Danmark

Smukke anemoner i skovbunden er et sikkert forårstegn i
Danmark. Foto: Kehlet

Udtynding af
frugtbuske
Hvis havens frugtbuske
ikke blev tyndet ud i løbet
af efteråret, kan det nås
endnu. Man kan i foråret
lave en såkaldt foryngelses-
beskæring ved at udtynde
buskene godt og fjerne
grene helt nede ved jorden.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Døde 15. marts
for 2066 år siden
15. marts er den berømte ro-
merske statsmand og felt-
herre Julius Cæsars dødsdag.
Da han var hærfører, nåede
Romerriget helt til Rhinen
og til Den engelske Kanal,
og Cæsar foretog togter over
begge. Cæsar blev udnævnt
til diktator men blev i år 44 f.
Kr. myrdet i senatet af en
gruppe sammensvorne ledet
af Brutus og Cassius.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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
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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

Marts
                       
      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 forsamlings-
                        huset 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 generalforsam
                        ling 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.

      Søn.    20.   BVU afholder gymnastikopvisning i Bolderslev Fritidscenter kl. 14.00.

      Man.   21.   Tinglev Petanque spiller hver mandag og onsdag fra kl. 14-16 
                         (Første gang 21/3) v/Tinglev tennisbane. 

      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.

     Ons.    23.   Ravsted Vandværk afholder generalforsamling på Ravsted 
                        Forsamlingsgård kl. 19.30.

      Tor.     24.   Ravsted Fritidscenter og svømmebad afholder generalforsamling i 
                         RUI’s klublokaler kl. 19.30.

      Tor.     24.   Bylderup Idrætscenter afholder generalforsamling i idrætscentrets 
                         mødelokale kl 19.00.

      Fre.     25.   Aabenraas byråd inviterer til velkomstreception i byrådssalen kl. 14-16.

      Lør.     26.   Prøv Tai Chi i teori og praktsis på Den Tyske Skole i Tinglev kl. 10-16.

     Man.   28.   Kliplev Kultur og Idrætscenter Kliplev Hallen afholder generalfor-
                         samling i hallens mødelokale kl. 20.00.

     Man. 28.   Tinglev Rideklub og støtteklubben afholder generalforsamling i 
                         Rytterstuen kl. 18.30 (støtteklubben) og 19.00 (TRK).

     Tir.      29.   Ældre Sagen Tinglev inviterer til filmeftermiddag i Rebbølcentret kl. 14.

     Ons.    30.   Bjerndrup Udviklingsråd afholder generalforsamling/årsmøde i 
                         Bjerndrup Forsamlingshus kl. 19.00.

     Ons.    30.   Uge Ringrider- og fællesforening og Uge Forsamlingshus afholder 
                         generalforsamling i Uge Forsamlingshus kl. 19.00.

      Tor.     31.   Lokalhistorisk forening for Tinglev og omegn afholder generalforsamling
                         i Uge Forsamlingshus kl. 19.00.

April
      Fre.       1.   Terkelsbøl Ringrider-og Borgerforening afholder generalforsamling på 
                         Terkelsbøl bygade 64 kl. 19.00.

      Man.     4.   Tinglev Forum afholder generalforsamling i Tinglev Skolens aula kl. 19.

      Ons.      6.   Tinglev Husmoderforening afholder generalforsamling i Borgersalen i 
                         Tinglev kl. 19.00.

TINGLEV
Søndag d. 13/3 kl. 19.00.
Søndag d. 20/3.kl. 10.30.

BJOLDERUP
Søndag d. 13/3 kl. 10.30.

UGE
Fredag d. 11/3 kl. 17.00:
Stillegudstjeneste.
Søndag d. 20/3 kl. 09.00.

BURKAL
Søndag d. 13/3 kl. 09.00.

BYLDERUP
Søndag d. 20/3.kl. 10.30.

RAVSTED
Søndag d. 13/3 kl. 10.30.
Søndag d. 20/3.kl. 10.30.

BYLDERUP-BOV
LM FRIMENIGHED
Søndag d. 13/3 kl. 10.30.
Søndag d. 20/3.kl. 10.30.

NORDSCHLESWIGSCHE
GEMEINDE
TINGLEV:
Søndag d. 13/3 kl. 10.30.
BURKAL:
Søndag d. 13/3 kl. 10.30.
BYLDERUP:
Søndag d. 20/3 kl. 14.00.
UGE:
Søndag d. 20/3 kl. 14.00.

Gudstjenester

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

med til vore arrangementer.
Det foregår i Rebbølcentret.

Frokostjazz
Sir Horstmanns 
Jazzband lørdag 
den 19. marts kl. 12.
Entré incl. frokost-
platte med sild og
snaps 200 kr.
Tilmelding på hjemmesiden: ældresagen/tinglev
eller Werner 40 35 85 20 Ole 71 75 52 04 
kontortid tirsdag og torsdag fra kl. 9.00-10.00.
Ring til Per Nielsen 60 14 96 93 hvis du har
brug for transport?

Sangcafe
Tirsdag den 22. marts kl. 9.30

Filmeftermiddag
Tirsdag den 29. marts kl. 14.00
Kroen ved Vidåen.

Uge Ringrider- 
og Fællesforening 
og Uge Forsamlingshus
afholder

ordinær generalforsamling

onsdag den 30. marts kl. 19.00
i Uge forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægter.

Kl. ca. 19.45 er foreningerne vært ved et mindre
traktement. 
Tilmelding til Andreas Bonde på tlf. 51 74 37 65.

Efterfølgende kl. ca. 20.00 kommer Hansjørgen Boe
Bonde og holder sit foredrag »Fra købmandssøn til
brugsmand«, hvor han vil fortælle om livet i Fårhus i
1970'erne, hvordan det var at være købmandssøn på
landet og samtidig være født ind i en aktiv familie.
Til sidst i foredraget fortæller Hansjørgen om den
karriere han fik i brugsforeningsbevægelsen gen-
nem næsten 40 år. Og giver en personlig beretning
om de fem uddelerjobs han har haft og om de op
og nedture livet har ført med sig.
I 2009 ændrede Hansjørgen, i samarbejde med en
nummerolog, sit fødenavn fra Nissen til Bonde (ef-
ter sin mor) Hvad denne ændring har betydet vil
han også dele med tilhørerne. 

Bestyrelserne

Vintergækker 
i stuen
Her i marts er der erantis,
vintergækker og krokus alle
vegne. Du kan tage foråret
med ind i stuen ved at grave
en lille klump løg op og
plante den indenfor. Lø-
gene graves ned i haven
igen efter afblomstring.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Det kan stadig
være glat
Det kan ikke siges tit nok:
Kør forsigtigt om vinteren
og i det tidlige forår, for
man kan aldrig vide sig sik-
ker på om vejene er glatte
eller ej.
Der er flere steder, man skal
passe ekstra meget på. For
eksempel over og under
broer og når vejen går gen-
nem en skovstrækning. Det
er nogle af de såkaldte ud-
satte steder, hvor frosten
har nemmere ved at bide sig
fast i vejbanen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vi fungerer 
ikke uden vand
Vand er nødvendigt for at vi
kan opretholde livet. 
Voksne mennesker har nor-
malt brug for at drikke et
par liter væske om dagen,
men varme, hårdt arbejdet
etc. kan betyde, at man skal
drikke langt mere. Hvis man
får for lidt væske, er resulta-
tet hovedpine, nedsat kon-
centrationsevne og ofte også
svimmelhed. Ganske almin-
deligt vand fra hanen er
ikke blot med til at slukke
tørsten. Det er også rigt på
mineraler som kalcium og
magnesium, som vores
knoglevæv har brug for.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hvis man har drivhus, er det
vigtigt at få det renset godt
igennem her i foråret for at
få bugt med hvad der måtte
være af alger, utøj og syg-
domskim fra sidste års væk-
ster. Diverse sygdomme
kan nemlig overvintre i det
milde drivhusklima, og med
forårets komme med sol og
varme begynder utøjet at
formere sig, og derfor er en
ordentlig omgang forårs-
rengøring på sin plads.
Hvis I ikke har drivhus men
kunne tænke jer et, så kan I
sagtens starte i det små. Der
findes nemlig miniudgaver

af drivhuse på markedet.
Disse små modeller place-
res bedst op ad en sydvendt
husvæg og rummer, trods
den ringe størrelse, plads til
masser af drivhusglæde.
Et klart plus ved det større
drivhus er, at man faktisk
kan bruge det som en slags
mini-udestue. Hvis der er
plads til et par stole og et
lille bord, er drivhuset et
herligt opholdssted en sol-
rig martsdag. Solen varmer
lynhurtigt drivhuset op, og
så kan der blive ganske lunt,
selvom lufttemperaturen
udenfor stadig er lav.

Klargøring af drivhuset
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Tinglev Begravelsesforretning

Døgnvagt 74 64 42 11

• GARANTI
    • TRYGHED
        • SIKKERHED

Thomas
Møller Kurt
Jensen Jensen

SÆSONENS

GYMNASTIK
OPVISNING
i Bolderslev fritidscenter
søndag den 20. marts 
kl. 14.00
6 lokale hold deltager.

Der vil være mulighed for køb 
af kaffe og kage.

Vel mødt! 
BVU gymnastikudvalg

Kliplev Kultur- og idrætscenter

Kliplev Hallen
Skolegade 13, Kliplev · Tlf. 20 53 64 44
www.kliplevhallen.dk · kliplevhallen@mail.dk

afholder ordinær 

generalforsamling
mandag d. 28. marts 2022, kl. 20.00
i hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne.

Kun personer med halbevis, har stemmeret. 
Halbeviser á 150 kr. kan købes ved henvendelse
på mail: erbs1@mail.dk

Forslag skal være formanden i hænde senest
den 21. marts 2022.

Ravsted Fritidscenter-
og svømmebad
afholder

generalforsamling
torsdag d. 24. marts kl. 19.30
i RUIs klublokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Lokalhistorisk forening
for Tinglev og omegn

Bjolderup - Burkal - Bylderup - Ravsted - Tinglev - Uge

afholder ordinær

Generalforsamling
den 31. marts 2022 kl. 19.00

Uge Forsamlingshus Aabenraavej 115

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.

 Indkomne forslag sendes til Søren Matzen,
mail: matzenglas@mail.dk

 senest d. 16. marts.

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 4. APRIL 19.00
I TINGLEV SKOLES AULA

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Generalforsamlingen er åben for alle.
Kun medlemmer er stemmeberettiget.

18.30: Alzheimerforeningen åbner udstilling
og søger nye demens-besøgsvenner

www.tinglev-rideklub.dk

Tinglev Rideklub
og støtteklubben afholder sin årlige    

Generalforsamling
mandag den 28. marts 2022
i Rytterstuen på Schilgenvej 4,
6360 Tinglev.

Støtteklubben kl. 18.30 
TRK kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægter.

Bestyrelserne

Generalforsamling
onsdag den 6. april 
kl. 19.00 i Borgersalen, Tinglev
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding senest den 29. marts til
Vera tlf. 51 51 38 64, Gitte tlf. 27 50 87 62 eller 
tinglevhusmor@gmail.com

Bestyrelsen

Bjerndrup Udviklingsråd
inkalder til

Generalforsamling/
årsmøde
onsdag den 30. marts kl. 19.00
i Bjerndrup Forsamlingshus

Dagsorden i følge vedtægterne.

Alle er velkomne, men det er kun borgere bosat i
Bjerndrup Gl. skoledistrikt, der har stemmeret.

Årsmødet indledes med at vi får besøg af Lars 
Bybjerg og Stefanie Hanquist Jensen fra Kliplev
Biogas, der vil fortælle om hvordan det går derude
og besvare spørgsmål.

Vel mødt til en hyggelig aften, hvor BU er vært ved
kaffen.

Bjerndrup Udviklingsråd
—————————————————————-

Husk Ren Dag søndag den 3. april
Vi mødes ved forsamlingshuset til morgenkaffe kl. 9
og slutter ved 13-tiden. Kom frisk - ingen tilmelding.

Bylderup Idrætscenter
Slogsherredsvej 39

6372 Bylderup-Bov

Telefon 74 76 22 54

Bylderup Idrætscenter
afholder

GENERALFORSAMLING
tordag den 24. marts kl. 19.00
i Idrætscentrets mødelokale

VI HÅBER PÅ ET STORT FREMMØDE

Dagsorden:   1. Valg af dirigent
                      2. Årsberetning
                      3. Regnskab
                      4. Indkomne forslag
                      5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
                           og 2 suppleanter
                      6. Valg af revisor
                      7. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde se-
nest 8 dage før.

Medlemsbeviser til et livslangt medlemskab af 
Bylderup Idrætscenter kan købes hos 
halinspektøren på 20 26 16 14 til en pris på kun kr.
25,-

Terkelsbøl Ringrider- 
og Borgerforening
Inviterer til 

GENERALFORSAMLING
fredag den 1. april kl. 19.00
Terkelsbøl Bygade 64, Tingev

Forslag skal indsendes senest mandag den
25. marts til formand Finn Nissen

Dagsorden ifølge vedtægter.

Vel mødt
Med venlig hilsen - Bestyrelsen

Ravsted Vandværk
afholder ordinær

generalforsamling
onsdag den 23. marts kl. 19.30
på Ravsted Forsamlingsgård

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt
Bestyrelsen
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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




