Tværvejen 5
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 40 38
mail@iprinting.dk
www.iprinting.dk
UDGIVER
Tim Skovmand
LAYOUT
Iprinting / Tinglev Bogtrykkeri
TRYK
Jysk Fynske Medier P/S

TINGLEV
UGE 12

ONSDAG/TORSDAG DEN 23./24. MARTS 2022

99. ÅRGANG

Gammel Grønningen skal huse fordrevne ukrainere
Med en vedtagelse af en
særlov i Folketinget er Aabenraa Kommune klar til at
håndtere den kommunale
opgave med at sørge for
bolig til fordrevne ukrainere med opholdstilladelse
i Danmark.
En særlov vedtaget i Folketinget 16. marts gør, at fordrevne ukrainere med
godkendt opholdstilladelse
senest fire dage efter tildelt
ophold i Danmark vil blive
visiteret til kommunerne,
som overtager ansvaret for
blandt andet bolig.
I Aabenraa Kommune vil
det tidligere plejehjem i
Tinglev, Gammel Grønningen, blive brugt som midlertidig bolig for fordrevne
ukrainere.
»Vi er alle berørte af situationen i Ukraine, som lige
nu udvikler sig dag for dag.

I Aabenraa Kommune er vi
selvfølgelig klar til at løfte
den del af den ekstraordinære opgave, som tilfalder
os. Vi har allerede løst nogle
opgaver og med vedtagelsen af særloven i Folketinget, er vi nu parate til at løse
endnu flere. Lokalrådet i
Tinglev, Tinglev Forum, har
i lighed med Bolderslev Lokalråd for nogle uger siden
været med i processen, og
deres bidrag i form af frivillighed og samarbejde sætter
jeg stor pris på,« siger borgmester Jan Riber Jakobsen.
Konkret bliver fordrevne
ukrainere, der har fået tildelt opholdstilladelse i
Danmark, efter en fordelings-nøgle visiteret til landets kommuner. Det er de
vanlige asylregler, der træder i kraft, om end det foregår hurtigere end vanligt.

»I Aabenraa Kommune
kommer vi til at benytte det
tidligere plejehjem i Tinglev, Gammel Grønningen,
som midlertidig husning af
de fordrevne ukrainere, der
har opnået opholdstilladelse og er blevet visiteret
til Aabenraa Kommune.
Opholdet bliver af kortere
varighed, indtil der er fundet permanent bolig,« siger
kommunaldirektør i Aabenraa Kom-mune, Tom
Ahmt, og fortsætter:
»I det hele taget vil Aabenraa Kommune bistå med at
løse de opgaver forbundet
med personer med opholdstilladelse, som vi altid
gør. Det betyder også, at vi
som vil varetage opgaven
om at give fordrevne ukrainere en så normal hverdag
som muligt på arbejdsmarkedet og for børnenes vedkommen-de i dagtilbuds- og
skolesystemet.«

Den nuværende sygeplejeklinik på Gammel Grønningen vil i den kommende
periode fungere uforandret,
hvorfor borgere med brug
for hjælp i klinikken kan
tilgå denne som vanligt.
Der kommer løbende nye
udmeldinger om kommu-

nernes rolle i forbindelse
med situationen i Ukraine
og håndteringen af flygtninge.
På aabenraa.dk/ukraine opdateres der løbende med
nyt om situationen på både
dansk, engelsk og tysk. Der

henvises blandt andet til de
relevante myndigheder, lige
som der er et overblik over
de organisationer, der bidrager til indsamlingen til
gavn for Ukraine.
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(Sand kan tilkøbes)

Ingen skjulte gebyrer el. tillæg
Beskyttende imprægnering
Miljøgodkendt
Fuld tilfredshedsgaranti
Kontakt os alle dage på

Brian tlf. 28 77 52 52 · info@safrens.dk

TAKSIGELSER
Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
vor kære mor
Misse Petersen’s
bisættelse.
Tak for blomster og trøstende ord.
Tak til hjemmeplejen i
Aabenraa Kommune for
god og kærlig pleje.
På familiens vegne
Mary og Hanne Cathrine

___________________________________________________________

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

70 11 07 07

Bente Autzen
går på pension

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Peter Andresen’s
begravelse.
Tak for blomster, kranse og kærlige hilsner
På familiens vegne

Hans, Bodil, Karin og Christian

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

Ring på 22 77 48 69

og få et uforbindende tilbud

__________________________________________________________

Efter 28 år som praktiserende læge i Tinglev går
Bente Autzen på pension
den 1. april.

Læs nyt om
lokalområdet i
Bil tlf. 21 20 15 43

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

v/ Morten Justesen

Fodpleje
KLOAKSERVICE Vestergaards
V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard
Weekendvagt 74 64 62 47

TELEFON 74 64 62 47 · Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev

Reparation og salg af

HVIDEVARER
n
stort udvalg i butikke

vi bortskaffer de gamle maskiner

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

Tinglev Fodpleje
og Hudterapi
v/Annette Grindsted

Lægeeksamineret fodplejer · Hudterapeut
• Fodpleje
• Ansigts
behandling

• Voksbehandlinger
• Farvning af vipper/bryn

Tlf. 30 70 53 70

Hovedgaden 60 · Tinglev · www.tinglevhudpleje.dk

EL-VAGT 74 64
64 40

EL-VAGT

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

74 64 40 56

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

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

Ingen startgebyr

INDLEVErINGSfrISTEr:
Større ann.: Onsdag kl. 16.00 · Mindre ann.: Torsdag kl. 12.00
HVIS UGEBLADET UDEBLIVEr SÅ rING pÅ TLf. 74 64 40 38
Ugebladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og
tekst. Affotografering af bladets tekst, billeder og annoncer til brug ved mangfoldiggørelse er forbudt uden vor tilladelse.
Læserbreve og stof med annoncemæssig karakter medtages ikke.
Ugebladet omdeles onsdag/torsdag og udkommer 24 gange i løbet af 2021 i ca. 9.000
eksemplarer hver gang.
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Lone Andresen, Saksborgvej 58, 6372 Bylderup-Bov
skriver mindeord om Anne
Margrete Cornelsen, på
vegne af bestyrelsen for Bylderup- og Omegns Gymnastikforening (BOG).

Den 14. marts fik vi den triste besked, at Annegrete var
sovet stille ind. Foreningen
blev stiftet i 1977, og Annegrete har været med helt fra
begyndelsen, bl.a. i bestyrelsen, som aktiv gymnast, og
så har hun været instruktør i
over 40 år. Så Annegrete var
en ægte institution i BOG.
Det var først for 3 år siden,
at hun stoppede med instruktørgerningen, indtil da
var hun instruktør på seniorholdet, et seniorhold hun i
øvrigt var med til at opstarte.
Annegrete havde stor viden
om gymnastik, og delte
gerne ud af sine erfaringer.
Hun var altid god til at
komme med rosende ord,
også selvom der var noget
hun syntes der skulle ændres. Et par små fif jeg blev
belært om var f.eks., at jeg
ikke måtte puste i mikrofonen når jeg skulle byde velkommen ved opvisningen,

v/ Simon Schultz

1000 tak
for alle hilsner til min fødselsdag.
Christa Lyhne Abild

Mindeord

Nørremarken 2 · 6360 Tinglev
Telefon 74 64 40 56

og kunstpauser var hun heller ikke vild med. Men hendes holdninger og idéer blev
altid serveret på en god og
konstruktiv måde.
Annegrete var kendetegnet
ved, at hun altid mødte velforberedt op, og hun har
hjulpet mange frivillige i
gang med instruktørgerningen, og mange har helt sikkert set Annegrete som et
forbillede. Annegretes positive og optimistiske sind
havde nemlig en afsmittende effekt på omgivelserne, og hun var nytænkende, vedholdende og nyskabende.
»Gymnastik er med til at
holde hovedet i gang«, det
har Annegrete ofte sagt.
Aktiv har hun altid været, og
hun var virkelig en som levede og åndede for gymnastikken. I år var det første år,
hvor hun ikke deltog i vores
forårsopvisning.
Annegrete vil være savnet af
alle, der har været i hendes
nærhed, og hun vil blive omtalt med et smil på læben.
Æret være Anne Margretes
minde.

Mindeord
Birgit Langelund, tidligere
formand for DGI Sønderjylland skriver mindeord
over Anne Margrethe Cornelsen, St. Jyndevad.
Mandag den 14/3 sov Anne
Grethe stille ind, efter et
langt og virksomt liv.
Anne Grethe er et af de
mennesker man møder, og
som man aldrig glemmer!
Hun har »altid« været en
ildsjæl indenfor gymnastikken i hele det sønderjyske,
men specielt i Bylderup og
Tinglev har hun lagt sine instruktørkræfter. I mange år
var hun ligeledes formand
for Tønder Hovedkreds –
senere DGI Tønderegnen,
hvor hun sørgede for at en
masse unge instruktører
kom igang med gymnastik
på et lidt højere plan end i
lokalforeningerne, og en
masse børn og unge kunne
dyrke gymnastik med andre
end deres sædvanlige kammerater.
Sommergymnastikken lå
hende meget på sinde, så
gymnastikken ikke kun blev
en inde aktivitet, men også
blev dyrket på græs hele
sommeren, afsluttende med
en stor opvisning for hele
Sønderjylland, i mange år på
Idrætshøjskolen i Sønderborg. Også herfra tror jeg
rigtig mange af os husker
Anne Grethe som den der
altid var tilstede og sørgede
for, at det hele gik som det
skulle.
Landsstævner og Landsstævnehold har også været et
af de steder, hvor Anne
Grethe har sat sit præg –
både som instruktør, og som

deltager i flere gøremål for
landsdelen. Tror vi er mange
der husker hendes begejstring og stolthed når vores
landsdelshold var på græsset
for at lave deres opvisning.
Dette specilet de år, hvor
hun ikke selv var deltager.
Anne Grethe har altid tænkt
på os »unge« som nogen
hun kunne være mentor for.
Hun har sagt sin mening og
har altid opmuntret og opfordret os til at være deltagende i foreningslivet.
Ingenting kommer af sig
selv, og der er nogen der skal
gøre et stykke arbejde bagved, når et stævne, en opvisning, eller en ny sæson skal
starte, og Anne Grethe er
gået foran med et godt eksempel så længe jeg husker
tilbage.
Da man i DGI Sønderjylland fik æresmedlemmer,
var Anne Grethe et helt
oplagt valg, og jeg ved hun
har været stolt og glad for
hele tiden at kunne være
med til at præge foreningslivet i det Søndderjyske.
De seneste år var helbredet
ikke længere til, at hun
kunne komme så meget ud.
Men heldigvis var der nogen
omkring hende, der hjalp
med de daglige gøremål , og
som tog hende med til opvisninger og møder når hun
kunne.
Vi er en hel flok gymnaster,
instruktører, ledere og venner, der har meget at takke
hende for, og vil hermed
gerne sig et:
Æret være Anne Margretes
minde.

Besma
algerens

Kongerslev
havekalk

Roundup
Færdigblandet
Roundup.
Synlig effekt
på 48 timer.
5 liter.

fortyndes efter behov.
Effektiv afrensning af
træ, murværk og
havemøbler.
5 liter

285,Befa
fliserens

Granuleret for lettere
udstrøning.
15 kg.

399,-

84,-

Græsfrø

Ewers
have- og
plænegødning

Villa blanding fås i
1 kg

79,-

Rækker til ca. 60
m2. Fjerner skidt,
snavs og lavsvampe
5 liter

305,-

3 kg

N12-P3-K16.
20 kg.

225,-

23075

10 kg

Havesprøjter

680,-

til ryg, skulder eller hånd.
Til ud sprøjtning af gift eller
alge/flise rens.
Priser fra

24875
Haveredskaber
Stort udvalg i
haveredskaber.

Havejord
Vi tilbyder igen i år, plantejord, sphagnum
(gødet og ren), blomster(potte)muld og
rosenjord samt rododendron- og lyngjord.

SPAR
30 %

på udvalgte produkter.

125,-

Slår plæner op til 5000 m2, mulighed for APPstyring

Pris fra

Hjemkørselsfunktion!!! Modellerne RMI 422pc og
RMI 522c er nu udstyret med hjemkørselsfunktion.
(udarbejdes via virtuelt kort samt aktuel position)

vertikalskærer/
mosfjerner
kun
å
i timen
sp

STIHL plænerobotter
NYHED:

LEJ EN

leje sis
Ud eba
tim

9995,inkl.- montering
og kabel

Tilbuddene er gældende i uge 12-16 2022. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.
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MÆRKEDAGE

ÅBENT HUS

I anledning af min 70-års
fødselsdag den 30. marts er
der kaffe på kanden fra kl.
9.30 og resten af dagen.
Alle er velkomne.
Kærlig hilsen
Edel Kristensen

SIG TILLYKKE TIL
KONFIRMANDEN

___________________________________________________________

70 ÅR

I anledning af, at Hans fylder 70 år, vil det glæde os at
se familie, venner og naboer til brunch på Saksborg
Kro lørdag den 30. april kl.
10.00.
Tilmelding på tlf. 20 14 81 34
senest den 20. april
Inge og Hans Petersen
Frestup

___________________________________________________________

Med en personlig hilsen i

Kære mor-Conny
Stort tillykke med de 50 år.
Vi glæder os til at fejre dig,
til din fest.
Mange knus fra
Søren, Martin, Laura
og Gerd

___________________________________________________________

spreder du glæde og skaber smil
hos konfirmanden.
Find et godt eller sjovt billede, send det på
mail sammen med et par linier tekst - så klarer
vi resten.

Hej Emma
ed
rt tillykke m
Kæmpe sto ion på sønat
irm
nf
ko
din
g
dag.
til at fejre di
Vi glæder os får en fantadu
r
og håbe
stisk dag.
WE ❤ U
Mor og far___________________

Hej Kev
in
Så kan
__________________
du
__________________
derne ned godt tage hæn____
.
For nu
fejre din
konfirmat skal vi
Kærlig h ion.
edst & ilsen
__________B
b stefar
____________e
____________ed
_
_____________
___________

Du er også velkommen til at kigge ind på
kontoret på Tværvejen 5 i Tinglev.
Pris for en tillykke-hilsen er kr. 135,Kære Mathias
Et stort og kærligt tillykke
med de 20 år.
Vi ønsker dig en rigtig dejlig dag - og held og lykke
med din forestående studentereksamen.
Vi glæder os til din 20 års
fødselsdags- og studenterfest i juni.
Mange knus og kram fra
Sanne og Esben
mor og far

___________________________________________________________

SIG TAK

Tillykke
Kæ
irmationS.elv om re Trine
med din konf dejlig da
g. jeg ikke m
m
en
ed
å være
får
på din st
Håber du
Knus fra ker jeg du ore dag ønsfå
far
r
og
de bedst
_
, mor _o__p
___er
_____ls
____ve
___le
Pernille
e
.
____________________
____________________
Vuf vuf
_____________
oll
___________M
______ y
_____________
_____________
___

til dem der har husket dig.
Hej Jeppe
Du ønskes hjertelig tillykke
med din konfirmation den
3. april 22.
Vi glæder os til at fejre dig.
Knus fra
Christian, Lasse, Mathias,
Mama & Papa

Pris for en taksigelse kr. 180,-

Hej Søs rtelig tilje
er dig h konfirmask
n
ø
g
Je
ed din
lykke m rdag.
m
lø
tion på r dagen bliver so
e
Jeg håb mt om.
rø
du har d in søde
D
r :-)___________________
lille__b__ro
____________

___________________________________________________________

____________
____________

Tusind ta
k
for opm
æ
min konf rksomheden ved
irmation.
Venlig hi
lsen
fie
____________So
_____________Johannsen
_
_____________
_____________
_______

Tusind tak
for opmærksomheden ved
min konfirmation.
Jeg havde en rigtig god og
festlig dag.
Venlig hilsen
Tobias Hansen
_
__________________________________________________________

___________________________________________________________

Hjertelig tillykke med
fødselsdagen Conny
Vi glæder os til festen 😁
Kærlig hilsen
Sinne Quinne

mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38

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

Æ barn fylde 50 år
Telyk mæ æ geburtsdaw
Conny.
Å olt godt fremover.
Fra
Din Moe å dem fra Tingle

*

Aabenraa, Søndergade 6,

4

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

74 67 30 70

Mængden af rygere
er på retur

Klassiske Perler
i Tinglev Kirke
Der var fuldt hus i Tinglev
Kirke forleden, da koncerten Klassiske Perler blev afholdt. Sognekoret, strygerkvartet og solister deltog
under kyndig ledelse af or-

Færre danskere tænder dagligt cigaretten, viser nye tal
fra Den Nationale Sundhedsprofil, der netop er blevet udgivet af Sundhedsstyrelsen. Men der er lang
vej endnu, hvis målet om
maksimalt 5 procent rygere
i 2030 skal indfries.
Andelen af rygere er på
retur, men der er fortsat
lang vej igen, hvis man skal
nå det erklærede mål om, at
maksimalt 5 procent af den
voksne befolkning i 2030
ryger. Målet, der er blevet
sat af partnerskabet Røgfri
Fremtid, som inkluderer
Hjerteforeningen,
langt
størstedelen af landets kommuner, regionerne samt
Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, er tænkt
som en ambitiøs løftestang
for tobaksområdet.
Selvom andelen af daglige
rygere er faldet fra 20,9 procent i 2010 til 13,9 procent i
2021, så er det ganske enkelt
ikke nok. Fremskrives den
nuværende udvikling, står
det nemlig lysende klart, at
man ikke når målet om, at
maksimalt 5 procent af danskerne i 2030 ryger. I perioden 2010 til 2021 viser
Hjerteforeningens beregninger ud fra Sundhedsprofilens tal, at der har været et
gennemsnitligt fald i antallet
af rygere på mellem 25.000
og 30.000 om året.
Hjerteforeningen estimerer,
at det vil være nødvendigt i
gennemsnit at nedbringe
antallet af rygere med
mindst 50.000 rygere om
året hvert år de næste otte
år, hvis man skal nå målet.
Altså næsten en fordobling

Ved årets generalforsamling blev Freddy Møller
valgt til ny formand.
Efter generalforsamlingen
blev de tre bedste spillere
for 2020 og 2021 kåret.
For 2020:
Nicolaj Jakobsen, 12.828
point, Gerd Andresen,
12.467 og Ernst Petersen
12.247.
For 2021:
Egon Greve, 10.877 point,
Nicolaj Jakobsen, 8.463 og

Freddy Møller, 8.162.
Efter generalforsamlingen
var der præmieskat med ti
deltagere.
1. runde blev vundet af
Ernst Petersen med 1547
point efterfulgt af Bent
Schrøder, 1153 og Gerd Andresen, 838.
I 2. runde gik sejren til Per
Kibsgård med 839 point. På
de følgende pladser kom
Nicolaj Jakobsen, 814 og
Leif Sørensen, 619.

af den nedgang i antallet,
som man har set over de seneste 11 år.
»Der er virkelig behov for
en styrket indsats, når det
kommer til tobaksområdet.
Selvom der i forvejen gøres
en del, står det klart, at det
desværre ikke er nok. Der er
simpelthen ikke et tilstrækkeligt antal, der kvitter smøgerne,« siger Mads Lind,
seniorkonsulent i Hjerteforeningen.

Er det tid til

Ring og hør

Aut. kloakmester

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

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

Tlf. 21 26 43 81

nærmere om

de?

tilskud

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

»Vi ved, at det er markant
nemmere at knække cigaretterne, hvis man eksempelvis gennemgår et rygestopkursus. 29 procent af
dem, der i 2019 startede på
et rygestopforløb, var også
røgfri seks måneder senere
– til sammenligning er det
mindre end 10 % som lykkes, hvis man ikke bruger
nogen hjælp til rygestoppet,« siger Mads Lind, som
fortsætter:
»Desværre er det ikke særligt mange borgere, der gennemgår rygestopkurser eller
digitale hjælpemidler til rygestop. Her spiller både
kommuner og regioner en
stor rolle i at rekruttere rygere til rygestopkurser, men
på Christiansborg kan politikerne med fordel også indtænke rygestopkurserne i
den samlede forebyggelsesindsats,« siger Mads Lind.

ny varmekil

Service - reparation - nyt indenfor

Derfor opfordrer Hjerteforeningen til, at man fra politisk hold sætter mere fokus
på hjælp til rygestop eksempelvis gennem rygestopkurser som en nøglefaktor i at
nedbringe andelen af rygere
i Danmark.

Tinglev kloak- og Haveservice
• Anlægsarbejde
• Græs- & hækklipning
• Pleje & vedligeholdelse
• Beskæring & træfældning
• Kloakspuling
• TV-inspektion

ganist Doris Sommerlund.
Der blev sunget og spillet
spændende og forholdsvis
kendte numre - krydret
med organistens små anekdoter.

Tinglev skatklub afholdt
generalforsamling

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

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

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

BLIKKENSLAGER
ARBEJDE

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

Uge

Vognmandsforretning

Salg af:
• Grus - sand - skærver - flis m.m.
Udlejning af:
• Containere 8-40 m3
• Minigraver
• Minilæsser
• Motorbør m.m.

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

Affaldsløsninger:
• Til private og erhverv, åbne/lukkede containere
Transport og formidling af:
• Halm, hø, wrap

Tagrender - så er det blikkenslageren...

tlf. 28 15 13 42 · følg os på facebook

Åbenråvej 104 · Uge · 6360 Tinglev
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FRÆSNING Ældre Sagen 2500 børn samler affald i Aabenraa Kommune
viser film
Der er rekordstor opbakAF
HAVER
ning fra landets skoler og
og udenomsarealer.
Såning af græs efter
aftale.
Ring på
tlf. 50 99 02 72

___________________________________________________________

PRIMA
HØ
i minibig til salg

Kroen ved vidåen, er en humoristisk krimifilm, der belyser den dansk-tyske grænsedragning 1920, og som
fremhæver vestkystmentaliteten. Handlingen foregår
hovedsageligt på en kro i ingenmandsland
mellem
Danmark og Tyskland, hvor
de lokale - uafhængigt af
statsborgerskab og sprog mødes og forstår hinanden.
Det er de fem sprog, der
snakkes på den slesvigske
vestkyst (dansk, tysk, frisisk,
sønderjysk, plattysk), der
fylder mest i filmen for at
slå et slag for den fantastiske sproglige og kulturelle
mangfoldighed, der eksisterer i den dansk-tyske grænseregion.

dagtilbud, når Danmarks
Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling løber
af stablen i næste uge. Alene
i Aabenraa Kommune skal
2500 børn ud at samle andres efterladte skrald.

Det er skoleledere, lærere,
pædagoger og dagplejere,
der har meldt deres elever
og børn til årets udgave af
___________________________________________________________
Affaldsindsamlingen. På
landsplan deltager flere end
– OM VI KAN SÆLGE
164.000 børn – det højeste
antal nogensinde.
- prøv
I Danmarks NaturfredMIKKELSEN - TOFTLUND
ningsforening glæder man
sig over de mange tilmeldinger.
»Det er intet mindre end
___________________________________________________________ fantastisk, at skolerne og
dagtilbuddene bakker så
massivt op, og at så mange
børn skal deltage på AffaldsBioenergiser D-Tox behandler
indsamlingen i år. Ikke alene
Kulhydrater er en vigtig gør det en konkret og synlig
Aut. Herbalife forhandler
Colour Mirrors terapeut
kilde til energi, og kulhydra- forskel, når så mange giver
Kostvejleder
ter er meget andet end suk- en hånd med – det er også
ker. I den danske gennem- en håndgribelig måde at
tlf. 30 91 41 83
snitskost kommer de fleste lære børnene, hvor vigtigt
Porsevænget 4
kulhydrater således fra det er at passe ordentligt på
6360 Tinglev
kornprodukter, kartofler, naturen og miljøet. Og det
www.din-nye-livsstil.dk
grøntsager og frugt.
___________________________________________________________ er helt afgørende, hvis vi
skal løse problemet med
henkastet affald på den
KØB - SALG - DIVERSE
lange bane,« siger Maria
Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Henvendelse
Uwe Festersen
tlf. 41 67 68 98

SOMMERHUSET?

www.74831280.dk

Den Nye Stil
Ina Juhl

Uundværlige
kulhydrater

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

RENS SKROT

Sæson

2022

Bjolderupgård
- din alsidige maskinstation

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

Gyllekørsel

Markarbejde Snitning

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

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

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

Skal tælle
engangsemballage
Når børnene skal på jagt
efter henkastet affald, er sigtekornet stillet særligt skarpt
på kaffekopper, slikpapir og
andre former for engangsemballage.
Hylder affaldsheltene
Når skoleeleverne har været
i marken, er der ikke kun
spænding om, hvor mange
kilo affald og hvor meget
engangsemballage de har
fundet.

De seneste årtier er det blevet meget sjovere at passe
hus og have. I hvert fald
hvis man er til spændende
maskiner, for udbuddet af
maskiner er steget voldsomt og priserne ofte faldet
meget. Det gælder også for
det redskab, der på få år er
blevet nærmest uundværligt
for husejeren, højtryksrenseren. Hvor de første højtryksrensere var dyre,
klodsede og hovedsageligt
blev brugt i landbruget og
industrien, fås der i dag
mange handy modeller tilpasset brug ved hus og
have. De billigste modeller
fås for ganske få hundrede
kroner, og da anvendelsesmulighederne er mange,
kan det som husejer være
svært at undvære denne
yderst anvendelige maskine.
Højtryksrenseren er eksempelvis lige det rigtige våben
til de algebelægninger, du
ikke umiddelbart kan
komme til livs med kosten,
når du rydder op og fejer på
terrassen. En omgang med
den mobile højtryksrenser
og du er problemet kvit.

Første weekend i april kulminerer affaldsugen med
hundredvis af offentlige affaldsindsamlinger i hele landet.
Danmarks Naturfredningsforening forventer, at op
mod 35.000 vil samle ind i
løbet af weekenden.

Det høje tryk kan også
fjerne alger fra stakittet og
andet træværk. Dog skal det
altid ske med forsigtighed
og omtanke, så du ikke skader træet.
Pas på!
Bruger du højtryksrenseren
mod for eksempel alger på
husets sokkel, skal du huske
at reducere trykket. Murstensfacader tåler heller
ikke for voldsomt tryk, for
fugerne kan godt være så
porøse, at de ødelægges af
højt vandtryk.
Du skal også lige holde igen
med trykket, hvis højtryksrenseren bruges til vask af
cykler. Højt vandtryk mod
cyklens lejer kan på det
nærmeste spule fedtet ud af
lejerne. Pas også på med
højtryk mod bilens lak. Invester gerne i noget af det
ekstraudstyr, der findes. For
eksempel en autobørste.
Eller udstyr til kloakrensning eller sandblæsning.
Sandblæsningsudstyr
er
bare sagen, når gammel maling skal fjernes fra det
rustne jerngelænder, eller

Rengøring af fliser er en af mange oplagte opgaver for en
højtryksrenser. Foto: Kehlet
når den rustne grillrist skal
have en hovedrengøring.
Forskellige strålespidser
kan justere både strålebredde og vandtryk.

For din egen skyld bør du
bære sikkerhedsbriller, når
der er tryk på arbejdet, for
træsplinter, småsten og
andet kan blive blæst op af
trykket.

Hos os kan du få

BJOLDERUPGÅRD MASKINSTATION P/S
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Offentlige
indsamlinger hele ugen
Børnene er ikke de eneste,
der skal samle affald i uge
13. På Affaldsindsamlingen
deltager også foreninger,
idrætsklubber, virksomhe-

der og ikke mindst private
borgere.

Højtryksrenseren kan bruges til lidt af hvert

100% miljø-neutrale

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«

Merrild, der er officielt partner på Affaldsindsamlingen,
ønsker at hylde skolerne og
de ihærdige elever, som alle
er sande affaldshelte. Derfor
sætter de igen i år et gavekort på 25.000 kr. på højkant
til et grønt skoleprojekt på
en af de deltagende skoler.

tryksager
Tlf. 74 64 40 38 · mail@iprinting.dk

ClimateCalc

Brug tid på et forårstjek af huset Ravsted Frivillige Brandværn
holdt generalforsamling

Vinterens skader på huset
skal findes og udbedres snarest. Derfor er det en god
ide at afsætte en times tid til
et forårstjek af huset.
Bevæbnet med en stige, en
lommelygte og en spids
kniv er det forholdsvist simpelt at gennemgå huset for
skader efter vinteren. Du
kan begynde fra oven ved
at besigtige taget og tagrenderne fra en stige. Hvis der
er de mindste tegn på revner i tagsten, bør de udskiftes. Kritiske punkter kan
være skotrender og skorstensinddækninger, hvor
vind og vejr har en vis evne

til at tage ekstra godt fat.
Hvis tagrenderne er blevet
fyldt op med snavs i løbet af
vinteren, skal de naturligvis
snarest renses. Se også
grundigt efter eventuelle
revner i tagrenderne. En
dag med regnvejr skal nok
afsløre om de holder tæt, og
om nedløbsrørene eventuelt er stoppet til med skidt.
Du må også en tur ind på
loftet og lyse med lommelygten. Fugt under taget og
i træværket vil afsløre, hvor
der eventuelt er revner i
taget, og hvor der måske
mangler understrygning.
Når du befinder dig i tag-

højde, kan du tjekke blandt
andet sternbrædderne. De
har måske trængt til træbeskyttelse længe, men inden
du begynder at påføre træbeskyttelsen, kan du med
en spids kniv afsløre, om
brædderne er mørnede og
derfor bør udskiftes.
Tjek også husets murværk.
Utætte nedløbsrør/tagrender og deraf følgende fugt i
muren kan have forårsaget
frostsprængninger i murværket. Større skader er en
opgave for mureren. Nogle
kældre bliver fugtige om
vinteren, så derfor skal der
luftes grundigt ud.

Koldt, rent og lækkert drikkevand

Stort udvalg af vandkølere...

Fås med koldt eller tempereret vand
Hvorfor vælge en vandkøler
• Faste priser

• Sundt rent drikkevand takket
være avancerede filtre fra
Oasis og Brita

• Let at anvende

• Miljøvenlighed: genbrugelige
kølere og CO2-neutrale produkter
• Professionel installation og
vedligeholdelse af velkvalificerede
EPDWA-ingeniører

• Multifunktionelle
• Ubegrænset
vandforsyning

RING
OG HØR
NÆRME
R
HOS LEIF E

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

Kaptajnen sagde i sin beretning: 2021 kom endnu en
gang til at stå i coronaens
skygge, mange arrangementer blev aflyst pga. restriktioner. Vi har dog kunne
afholde de øvelser vi skal
bl.a. takket være heldagsøvelserne i Ruinby og Ringøvelsen
sammen
med
Bylderup Bov, Tinglev,
Bolderslev og Hellevad.
Vi har i 2021 kørt 16 udrykninger.
Vi har i 2021 fået et nyt
medlem og sagt farvel til et.
Michael Nielsen er flyttet til
Bylderup Bov og er blevet
brandmand der. Vi har så
budt velkommen til Hans
Van Schie som har gennemgået brandmandsuddannelsen grundforløb. Vi er pt. 19
aktive medlemmer.
Virksomhedsbesøget gik til
Biogas anlægget Kassø, en
spændende aften.
Vi har to som skal have hæderstegn i år. Niels J. Nielsen skal modtage tegn for
25 års tro tjeneste og Rasmus U. Eschelsen skal have
for 10 år.
Der er blevet afholdt Elementær Brandbekæmpelse
med 6. klasse ved Ravsted
Børneunivers. En tradition
som efterhånden har 25 år
på bagen. Dejligt at kunne
fortælle de unge mennesker
om brandbekæmpelse. Det
er altid en succes.

Til slut takkede han bestyrelsen for gode og konstruktive
møder.
Festudvalget for deres indsats. Garagemesteren for
pasning af biler og materiel
og rengøringen for at det
altid ser præsentabelt ud på
stationen.
Under fremlæggelse af
regnskabet kunne kassereren fortælle, om en god og
solid økonomi.
Valg
Torben Eschelsen og Flem-

ming Hansen blev genvalgt
til bestyrelsen. Derudover
var der en del valg og ændringer i festudvalget og på
garageholdet.
Michael
Frandsen blev valgt til ny
arbejdsmiljørepræsentant.
Sidste års »Årets Brandmand« Steffan Schmidt
valgte Michael Frandsen til
Årets Brandmand 2021
med begrundelsen: Han er
hjælpsom og god til at lære
fra sig. Han giver sig altid
100%, både ved øvelse og i
indsats.

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

– med fokus på godt håndværk
Bliv
omdeler
nu

* Du må dog maks. arbejde 2 timer om dagen, hvis du går i folkeskole.

Trænger du til frisk
luft, motion og penge?
Jobbet som omdeler er et af de mest
昀eksible, der 昀ndes. Her styrer du selv,
hvornår du vil arbejde – inden for vores
deadlines naturligvis. Du kan vælge én
eller 昀ere ruter afhængig af, hvor meget
tid du har, og hvor meget du vil tjene.*
Det er også et af de få jobs, hvor du kan
få frisk luft og motion samtidig med, at
du tjener penge. Eneste krav er, at du er
fyldt 13 år.
Kontakt os allerede i dag
– vi søger omdelere i dit nærområde.

Masser af fordele
1. Du skal arbejde onsdag
eller torsdag – eller begge dage
2. Du bestemmer selv,
hvornår på dagen du vil arbejde
3. De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling
4. Du arbejder i dit nærområde
5. Omdelere under 18 år optjener
løbende point til vores shop
med lækre produkter

Læs mere og søg jobbet her:

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

Opstart

Færdigt hus

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
Bajstrup Østermark 6 · 6360 Tinglev

tlf. 22 27 20 64 · www.acmurer.dk
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SV Tingleff får 16.000 kr. Forår er højsæson for lystfiskeri
Vandtemperaturen stiger,
til bordtennis-projekt
fiskenes byttedyr begynder

Med støtte fra DIF og
DGI's foreningspulje kan
SV Tingleff fortsætte projektet »Bordtennis 60+ i
Tinglev« under forbedrede
betingelser.
SV Tingleff har fået 16.000
kr i støtte fra DIF og DGI's
foreningspulje.

mandag. Det er blevet en
overvældende succes med
omkring 25 deltagere hver
gang. Med støtten fra DIF
og DGI’s foreningspulje har
vi købt to nye bordtennisborde. Det var lige det, der
skulle til for at fastholde
projektets muligheder. ”

Foreningens tovholder på
projektet, Bent Holt, ser
især frem til, at SV Tingleff
nu kan fastholde projektet.
»Bordtennis 60+ i Tinglev«
har kørt som et forsøg siden
10. januar i år med bordtennis og socialt samvær hver

I SV Tingleff glæder formanden Carsten Thomsen
og de 25-30 medlemmer,
deriblandt mange nye ansigter, sig over at kunne
fortsætte med projektet når
efterårssæsonen starter.

ALT I
BYGGERI
PRIVAT OG ERHVERV

at røre på sig, og det samme
gør fiskene. I åerne ophører
fredningerne i løbet af foråret, og en herlig ny sæson
begynder for landets lystfiskere, som efter en lang vinter atter kan boltre sig ved
å, kyst og sø.
Danmark er et eldorado for
lystfiskere. Udenlandske
lystfiskere kommer langvejs
fra for at få del i herlighederne, og der er nok af steder at fiske. Vi har tusindvis
af kilometer kyststrækninger, hvor der er frit fiskeri,
når man blot er i besiddelse
af det lovpligtige lystfisketegn. Et medlemskab af en
sportsfiskerforening, eller et
dagskort, der giver fiskeret
i bestemte åer og vandløb
med mulighed for at få
store havørreder og laks, er
bestemt også til at betale sig
fra.

Sultne havørreder
Langs kysterne er det her i
foråret mest de livlige havørreder, der er målet.
Mange havørreder har
været en tur oppe i åen for

Foråret venter lige om hjørnet, og det samme gør lystfiskersæsonen. Foto: Kehlet
at gyde og er nu vendt tilbage til havet, hvor de æder
løs for at komme sig ovenpå
tiden i åen, hvor de ikke tog

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
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Put-and-take
Det kræver ikke det store
udstyr at være begynder i
lystfiskerfaget, og et godt
sted at debutere som lystfisker er ved en af de mange
put-and-take-søer. Du kan
få stang, hjul, snøre, kroge,
prop, blink osv. for få hundrede kroner. Måske fanger
du søens største ørred eller
måske kun en lille skalle,
men lystfiskeroplevelsen og
den friske luft kan ingen
tage fra dig - uanset byttets
størrelse.

Alt indenfor tømrerog snedkerarbejde.

TINGLE MALER
v. DJON HANSEN

Julianehåbvej 36 - Tinglev - Mobil 26 13 20 38

Stor erfaring - tilfredse kunder
privat som erhverv
Stoltelundvej 9 - 6360 Tinglev
mail@NTTS.dk - www.ntts.dk
Tlf. 7467 6842

føde til sig. Det kræver et
par waders, hvis man skal
kunne komme rundt langs
kysterne. Ofte behøver man

dog slet ikke at vade ud i
vandet for at få kontakt
med fiskene.
De kommer nemlig ind på
ofte meget lavt vand tæt
ved strandkanten for at
jage. Mange af forårets ørreder er de magre ”nedgængere”, som ikke er kommet
i form endnu.
De sættes naturligvis ud
igen. Men mange ørreder
kommer hurtigt i god kondition og bliver så fede, at
de udgør et sandt festmåltid.

Haus det æ it det bar’ pral
- ham æ Tingle’ Male’ han ka’ mal...

Telefon 21 72 08 35

Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter
Hel kylling

1350 g

00

29

Kæmpe grillmarked
F.eks. marinerede nakkekoteletter,
grillsteaks eller kyllingebryst
Frit valg

00

25
Ved køb af mere
end 6 stk.
pr. kunde pr. dag
er prisen
54,95 kr. pr. stk.

Hjemmelavede
ringridere

3
/
7
2
g
a
d
e
r
f
Kun

d
e
m
k
s
i
d
betjent

Frit valg

d
e
k
r
a
m
l
gril

10 stk.

00

70

fra 10 kr.

Tunmousse

4 skiver steg
med rødkål

Pr. pakke

3500

Pr. pakke

00

35

Centerpladsen · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 42
ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 8.00-19.00 lørdag - søndag kl. 8.00-18.00
Tilbuddene gælder fra den 23. - 27. marts 2022

Tinglev
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Kyllingebryst,
inderfilet eller
hakket kylling
600-800 g. Kg-pris
maks. 58,33. Frit valg.

1 pakke

1 pakke

35,-

20,-

Kellogg's morgenmad
Flere varianter. 205-500 g.
Kg-pris maks. 97,56. Frit valg.

1 pakke
Pålækker
pålæg
Flere varianter.
60-125 g. Kg-pris
maks. 166,67. Frit valg.

10,1 stk.
Smirnoff Ice,
Somersby, Mokai,
Shaker eller Breezer
Flere varianter. 27,5-33 cl.
Literpris maks. 36,36 + pant.
Frit valg.

1 pakke
Libero Comfort
eller Up & Go bleer
Flere varianter.40-48 stk.
Stk-pris maks. 1,88. Frit valg.

10,-

75,1 pose

35,-

Cirkel kaffe
Flere varianter. 400-500 g.
Kg-pris maks. 87,50. Frit valg.

Gode

priser
1 pose
Schulstad classic brød
Flere varianter. 500-1000 g.
Kg-pris maks. 24,00. Frit valg.
Begrænset parti.

12,-

1 pose

10,-

fra morgen

til aften

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

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. marts 2022
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Tinglev

Lays, Bugles
eller Doritos
Flere varianter.
125-175 g. Kg-pris
maks. 86,96. Frit valg.

1 pose

10,-

700 g
Hakket oksekød 5-8%
700 g. Kg-pris 70,00.

MARTS

1 pakke

49,Sælges kun
i hele
forpakninger

12-pak
18-pak

1 pakke

Italiensk
produceret pålæg

16,-

85-125 g. Kg-pris maks.
188,24. Frit valg.

1 pakke
18-pak
Coca-Cola 18-pak eller
Carlsberg/Tuborg 12-pak

59,-

Flere varianter. 12 x 33 cl/18 x 33 cl.
Literpris maks. 14,90 + pant. Frit valg.

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 til og med den 31. marts 2022

Tinglev
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Kan du høre haven kalde Ilde stedt uden det grønne Tinglev IF holdt
Alle måneder året rundt er
havemåneder – i større eller
mindre grad. Her i starten af
marts, begynder vi så småt
at kunne ane foråret og man
kan meget snart forsigtigt
starte op med havearbejdet.
Det er bedst på dage med
frostvejr, for så kan plænen
godt holde til at du går på
den. Blandt periodens havearbejde kan nævnes beskæring af træer og buske.
Hvis der er vandsamlinger
på græsplænen, kan vandet
ledes væk, ved at man gennem-huller plænen med en
greb. Herved drænes vandet
stille bort.

Indendørs kan du nu så
visse sommerblomster/stauder, og så er der altså masser
af tid til at rydde op i alt det
du ikke nåede i efteråret.
For eksempel at feje alle efterårets nedfaldne blade og
kviste væk fra terrassen,
rense tagrenderne eller at
rydde op i redskabsskuret.
Og hvad med plæneklipperen, som blot blev stillet væk
engang i oktober? Hvad
enten det er en robot, en
motorplæneklipper eller en
håndskubber, kunne den
sikkert godt trænge til et tidligt forårseftersyn.

Det varer ikke længe, før
træer og buske og blomster
springer ud, og græsset
grønnes. Naturen farves
mere grøn her i foråret, og
uden alt det grønne var livet
på kloden ilde stedt.
Væksternes grønne blade er
både åndedræts- og næringsorganer, og det, der gør
naturen grøn, er de grønkorn, som findes i planternes celler. Grønkornene er
så små, at vi kun kan se dem
gennem et mikroskop. I
grønkornene findes det
grønne stof klorofyl, som er
en vigtig brik i den for livet

så vigtige proces, der kaldes
fotosyntesen. Det, grønkornene gør, er meget forenklet forklaret, at bruge solens
energi, atmosfærens kuldioxid samt vand til at producere kulhydrat.
Det kulhydrat (sukker),
som er resultatet af fotosyntesen, bliver sendt tilbage til
planten som næring, men
der dannes også ilt ved
fotosyntesen. Med andre
ord danner bladene både
sukker til sig selv samt den
ilt, vi dyr og mennesker er
afhængige af.

Konfirmander 2022
Tinglev Kirke

Uge Kirke

Søndag d. 1. maj kl. 9.30
Aksel Matthiesen Ludvigsen
Johanna Marschal Asmussen
Cecilie Hanquist Specht
Nadia Frøjk Petersen
Caroline Jessen Schwarz
Josefine Junker Hansen
Malthe Ohls Johannsen
Uffe Schöwing Ziethen
Yakup Polat
Benjamin Schmidt Andresen
Robin Rico Jensen Petersen
Mie Helledie Rahn
Emilie Meyhoff Christiansen
Petrea Ratche Henriksen

Søndag den 8. maj kl. 10.00:
Lea Møller-Jessen

Søndag d. 1. maj kl. 11.00
Lærke Andresen
Attila Márko Adam
Nicoline Mortensen
Mads Iversen
Jannick Hoffmann Wittenkamp
Nikoline Hynne Jensen
Oliver Lund-Nielsen
Tobias Hamkens Petersen
Theo Lauritzen
Emma Holst Kristiansen
Johannes Bolin Holt
Lara Heutmann Kraak
Nille Petrine Olsen Møller
Lærke Marie Aae Refsgaard

Bjolderup Kirke
St. Bededag den 13. maj kl. 10.00:
Cecilie Lund Hinrichsen
Victoria Hauge Clausen
Jeppe Wilby Nielsen
Mikkel Schilling Thomsen
Sebastian Cornelius W Hartwig
Tobias Nielsen
Caroline Müller
Clara Møller
Emil Juul Matthiesen Merrifield
Mikkel Ravn
Jeppe Emil Schmidt
Tue Ebbe Holst-Hansen
Rasmus Falk Christensen
Signe Jefsen Christensen
Marina Rokotianskaja Petersen

generalforsamling
Formand Torben Groos fortalte i sin beretning om
årets gang i idrætsforeningen. Han nævnte bl.a. at foreningen stadig er uden kasserer. Og at hærværk har
gjort en forbedring af klubbens fysiske rammer endnu
vanskeligere.
Der var også gode nyheder
at berette om: Aktiv Aabenraa vil i gang udenfor.
Floorball er startet op som
egen afdeling under TIF.
Foreningen har fået nye tshirts til uddeling.
Og der er kommet tre nye
medlemmer til listen af
æresmedlemmer: Gert Jessen, Karsten Renkwitz og
Kerstin Strojek.
Valg
Torben stillede sit kandidatur til rådighed men modtag
genvalg.
Torben blev genvalgt
Håndboldudvalget:
Laila Renkwitz, Susanne
Riishede, Gitte Lund Jacobsen og Kim Thomsen.

Valg til Fodboldudvalget:
Lars Fink Hansen, Carsten
Hansen og Jakob Schwartz.
Henrik udtræder efter eget
ønske og flere års tro tjeneste.
Badmintonudvalget:
Conny Edwards.
Ralf Sehstedt kan ikke
finde tiden til opgaven.
Gymnastik og motionsudvalget:
Mona Boisen, Charlotte
Carstensen og Allan Kjærgaard.
TIF takker Kerstin Strojek,
Randi Juhler, Marianne Lo
Lorentzen og Sacha Lau for
flot indsats for gymnastik
gymnastikken i Tinglev.
Svømmeudvalget:
Christine Erfuhrt og Ker
Kerstin Mikkelsen.
Floorball Udvalget:
Birgit Kongsted.

Bolderslev Fritidscenter
genvalgte formanden
Bolderslev Fritidscenter, der
omfatter Urnehovedhallen
og forsamlingshuset, afholdt
forleden generalforsamling.
Valg
På valg var Otto Jørgensen
og Hans Jørgen Meier, og
begge blev genvalgt.
Umiddelbart efter generalforsamlingen har fritidscen-

teret konstitueret sig som
følger:
Formand Otto Jørgensen,
Bolderslev.
Næstformand Anders Kolmos, Bolderslev.
Kasserer Finn Carstensen,
Bolderslev.
Sekretær Hans Jørgen
Meier, Bolderslev.
Bestyrelsesmedlem Mette
Fink Jørgensen, Bolderslev.

Udfører alt indenfor:

VAND - VARME - SANITET
BLIKKENSLAGERARBEjDE

Petersen’s VVS

v/ Jørgen Petersen

Garverland 10A · 6372 Bylderup Bov
Mobil 21 70 15 07 · Telefax 74 76 15 07
E-mail: mail@petersensvvs.dk

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

mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38

Fulddækkende forsikring haves

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

Håndværkerskilte

med firmalogo, brug
dem som branding eller
reklamegaver.

til byggepladser.
Forskellige
størrelser.

Pastilæsker
med firmalogo.
Mange smagsvarianter;
dragé, vingummi, lakrids,
tyggegummi m.m.

Roll up
Som fast inventar i firmaet.
Kan let pakkes sammen
i den medfølgende taske.

Skilte
alt i skilte til
inde og ude.
Vi sørger for
design, tryk og
montering.

Få
personligt
design
på reklameartikler
f.eks. på en
vandkøler

- en del af Tinglev Bogtrykkeri

mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38
14

Beachflag
til inden- og
udendørs blikfang.
Opstilles på kun 2 min.

UGENS TV

ONSDAG 23. - TIRSDAG 29. MARTS
FREDAG

Søndag den 27.03 kl. 20.00 på TV 2: Kom med til et
meget sjældent kig indenfor i de kongelige palæer, og hør
dronning Margrethe og hendes søstre, prinsesse
Benedikte og dronning Anne Marie, fortælle om en barndom på Amalienborg fyldt med musik og dans. Der skal
uddeles priser til to kunstneriske talenter, og så får vi
masser af underholdning med sang, dans og musik fra
tidligere prismodtagere.

ONSDAG

TORSDAG

12.00 TV-Avisen
12.20 Nak & æd - en hvidhalet
hjort i Finland (8:8)
13.00 Kender du typen? (8)
13.30 Fader Brown (5.6:10)
15.05 En ny begyndelse IV (12)
16.00 TV-Avisen
18.00 Antikduellen
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
20.00 Frank & Kastaniegaarden - Ménage à trois (4)
20.30 Dansk films bedste (4:8)
21.00 TV-Avisen
21.25 Det politiske talkshow
- Borgen special
22.00 Arne Dahls A-gruppen:
Vældige vande (1:2)
23.30 Gift ved første blik USA
XII (9:21)
00.55 (G) OBS
00.56 Taggart: Gengangere
02.35 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.20 Nak & Æd (25)
13.00 Kender du typen? (9)
13.30 Fader Brown (7:10)
14.20 Fader Brown (8:10)
15.05 En ny begyndelse V
(1:12)
16.00 TV-Avisen
17.00 TV-Avisen
18.00 Antikduellen
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
20.00 Alene i vildmarken (2:7)
21.00 TV-Avisen
21.25 Kriminelt: Nakskovs
ustoppelige stalker (2:2)
21.55 Vera: Den fortabte søn
(12)
23.25 Gift ved første blik USA
XII
00.50 (G) Borgen - Riget, magten og æren (6:8)
01.50 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.25 [=] Beliggenhed ... (7:16)
13.15 Sæt pris på Danmark (8)
13.50 [=] Kurs mod danske
kyster (6)
14.40 [=] Mit Frankrig II (6:6)
15.15 [=] Mit Spanien (1)
15.50 Ambulancen (1)
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 Sommerdrømme (1:8)
20.50 Det grænseløse bedrag
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.12 [=] Sporten
22.25 [=] Rejseholdet (4)
23.15 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.30 [=] Beliggenhed ... (16:16)
13.20 Sæt pris på Danmark (9)
13.55 Kurs mod danske
kyster (7)
14.45 [=] Mit Spanien (2-3)
15.50 Ambulancen (2)
17.00 [=] 17 Nyhederne
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit forårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.25 [=] Go' aften live
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Min sindssygt
sunde familie (3:5)
20.40 Flugten til privatskolen
(1:2)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 Nonnerne og de
forsvundne børn
00.00 Nat-tv

17.45 Sprogquizzen 18.25 Sprogquizzen 19.05 (G) Lady Diana versus dronning Elizabeth II 20.00
Granatchok: Krigens skjulte skam
21.00 Nazisternes vej til magten:
Operation Barbarossa (1) 21.50 Verdens brændpunkter: Moskva 1984
(1) 22.30 Deadline nat 23.00 (G)
Putin, medierne og magten 00.35
Nat-tv

17.55 Sprogquizzen 18.35 Sprogquizzen 19.15 (G) Verdens smukkeste togrejser (17) 20.00 Debatten
21.00 Nul stjerner - Roadtrip i Udkantsjapan (1:6) 21.30 Putin - Ruslands nye zar 22.30 Deadline 23.00
(G) Operarejsen (3:8) 23.45 De
usynlige seriemordere: Dine børn er
i fare (5:6) 00.40 Nat-tv

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

12.00 TV-Avisen
12.20 Nak & Æd - en kortnæbbet gås på Værnengene (2)
Dan. madserie.
13.00 Kender du typen? (10)
Dan. livsstilsmagasin.
13.30 Fader Brown (9:10)
Eng. krimiserie.
14.20 Fader Brown (10:10)
Eng. krimiserie.
15.05 En ny begyndelse V
(2:12)
Aust. dramaserie.
16.00 TV-Avisen
17.00 TV-Avisen
18.00 Antikduellen
Dan. antikmagasin.
18.30 TV-Avisen
19.00 Disney Sjov
Underholdning
for hele familien.
20.00 World on Fire (7:7)
Eng. dramaserie.
21.00 TV-Avisen
21.15 Vores vejr
21.30 Det er aldrig for sent
Am. komedie fra 2014 med
Michael Douglas og Diane
Keaton.
23.00 I Give It A Year
Eng. komedie fra 2013 med
Rose Byrne og Stephen Merchant.
00.30 (G) Arne Dahls A-gruppen: Vældige vande (1:2)
Sv. krimiserie.
02.00 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 (G) Pengejægerne
- Hvidvask er det nye sort
(3:4)
13.00 (G) Frank & Kastaniegaarden - Ménage à trois
(4)
13.30 (G) Vores første hus
- Lille hus helt fra bunden
(4:6)
Dan. dok.-serie.
14.00 (G) Dansk films bedste
(4:8)
Dan. dok.-serie.
14.30 (G) Vera:
Den fortabte søn (12)
Eng. krimiserie.
16.00 TV-Avisen
17.00 TV-Avisen
18.00 Søren Vesters have
- Den spiselige have (6)
Dan. havemagasin.
18.30 TV-Avisen
19.00 Blæksprutter:
Dybhavets smarte jægere
Fr. naturprogram fra 2021.
20.00 Versus (4:8)
Dan. underholdning.
21.00 Jorden rundt i 80 dage
(3:8)
Eng.-fr. eventyrserie.
21.50 Unge Morse (3)
Eng. krimiserie.
23.20 Lewis: Gensyn
med Oxford (1)
Eng. krimiserie.
00.55 (G) Fader Brown (7:10)
Eng. krimiserie.
01.45 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 Price og Blomsterberg
(2:4)
Dan. madserie.
12.40 (G) Forsvundne arvinger
VI: Krigsbarnet (2)
Dan. dok.-serie.
13.40 (G) Unge Morse (3)
Eng. krimiserie.
15.10 (G) Jorden rundt i 80
dage (3:8)
Eng.-fr. eventyrserie.
16.00 TV-Avisen
17.00 TV-Avisen
18.00 Madnørderne - Pærecocktail, kåldolmere og
svampe
Dan. madserie.
18.30 TV-Avisen
19.00 Primaternes vilde verden
(3:3)
Eng. dok.-serie.
20.00 Borgen - Riget, magten
og æren (7:8)
Dan. dramaserie.
21.00 21 Søndag
Magasin.
21.36 Søndagsvejr
21.40 Sportsmagasinet
22.00 Lykkeland II (6:8)
No. dramaserie.
22.45 The Responder (4)
Eng. krimiserie.
23.35 (G) Wallander: Kureren
(3)
Sv. krimiserie.
01.05 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.30 Nak & Æd - en muntjac
i England (3)
Dan. madserie.
13.10 Kender du typen?
Dan. livsstilsmagasin.
13.40 Fader Brown II (1:10)
Eng. krimiserie.
14.25 Fader Brown II (2:10)
Eng. krimiserie.
15.10 En ny begyndelse V
(3:12)
Aust. dramaserie.
16.00 TV-Avisen
17.00 TV-Avisen
18.00 Antikduellen (5:12)
Dan. antikmagasin.
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
DR's vejrudsendelse, der i
løbet af ugen gør dig klogere
på vejret, der var, og hvad
der venter os..
19.00 Aftenshowet
Dan. talkshow.
20.00 Forsvundne arvinger (3)
Dan. dok.-serie.
21.00 TV-Avisen
21.25 Flugt
Dan. dokumentar fra 2017.
22.50 The Bay III (3:3)
Eng. krimiserie.
00.20 Gift ved første blik USA
XII (11:21)
Am. datingserie.
01.45 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.30 Nak & Æd - en skarv
ved Skjern Å (4)
Dan. madserie.
13.10 Kender du typen? (12)
Dan. livsstilsmagasin.
13.40 Fader Brown II (3:10)
Eng. krimiserie.
14.25 Fader Brown II (4:10)
Eng. krimiserie.
15.15 En ny begyndelse V
(4:12)
Aust. dramaserie.
16.00 TV-Avisen
17.00 TV-Avisen
18.00 Antikduellen (6:12)
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 - Samme hus - mere plads (5:6)
Dan. dok.-serie.
21.00 TV-Avisen
21.25 Horisont
Magasin.
21.50 Wallander: Tyven
Sv. krimiserie.
23.20 Gift ved første blik USA
XII (12:21)
Am. datingserie.
00.45 Taggart:
Under overfladen
Skotsk krimiserie.
02.25 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,
Sporten og Vejret
12.35 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (1)
13.25 [=] Sæt pris på Danmark
(10)
14.00 [=] Kurs mod nord (1:6)
14.45 [=] Mit Spanien - Jørgen
Leth og Hans Pilgaard (4)
15.15 [=] Mit Spanien - Jørgen
Leth og Hans Pilgaard (5)
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 [=] X Factor (13)
21.10 [=] Nyhederne
21.25 [=] X Factor - afgørelsen
Dan. underholdning.
21.45 Landmand søger
kærlighed
- mød de nye landmænd
Dan. underholdning.
22.10 America's Got Talent (8)
Am. underholdning.
23.45 America's Got Talent (9)
Am. underholdning.
00.25 (G) Le Mans '66
Am. drama fra 2019 med
Matt Damon og Christian
Bale.
03.00 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.10 [=] Sæt pris på Danmark
(2)
12.40 (G) Landmand søger
kærlighed - mød de nye
landmænd
13.00 Håndbold: Final 4 - studiet
13.25 Håndbold: Mors-Thy Aalborg (m)
14.10 Håndbold: Mors-Thy Aalborg (m)
15.10 Håndbold: Final 4 - studiet
15.55 Håndbold: BjerringbroSilkeborg - GOG (m)
16.40 Håndbold: BjerringbroSilkeborg - GOG (m)
17.55 Dit forårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne og
Sporten
18.13 Regionale nyheder
18.25 [=] Slaget om Fredens
Havn (1:3)
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
19.45 [=] Sporten
20.00 [=] Klipfiskerne (7)
21.00 [=] Rundt på gulvet
22.00 The Proposal
Am. komedie fra 2009 med
Sandra Bullock og Ryan Reynolds.
23.55 On My Mind
00.20 The Shape of Water
Am. drama fra 2017 med
Sally Hawkins og Michael
Shannon.
03.30 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.15 [=] (G) Trailerpark Danmark (1:6)
12.50 [=] (G) Trailerpark Danmark (2:6)
13.30 [=] (G) Trailerpark Danmark (3:6)
14.05 [=] (G) Trailerpark Danmark (4:6)
14.40 [=] Trailerpark Danmark (5:6)
15.30 Håndbold: Final 4 - studiet
15.55 Håndbold: Santander
Cup (m) - finale
16.40 Håndbold: Santander
Cup (m) - finale
18.00 [=] 18 Nyhederne og
Sporten
18.25 Regionale nyheder
18.45 Dit forårsvejr
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.15 Regionalprogram
19.25 [=] Palæerne danser Dronningen åbner Amalienborg
20.00 [=] Palæerne danser
Dan. reportage.
21.30 The Greatest Showman
Am. drama fra 2017 med
Hugh Jackman og Michelle
Williams.
23.20 Oscar 2022: Den røde løber - direkte
Am. underholdning.
00.55 Oscar 2022: Countdown
- direkte
Am. underholdning.
02.00 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne, Sporten og Vejret
12.35 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (2)
13.25 [=] Mesterlige ombygninger (1)
14.00 [=] Kurs mod nord (2:6)
14.45 [=] Mit Spanien - Jørgen
Leth og Hans Pilgaard (6)
15.15 [=] Mit Spanien - Jørgen
Leth og Hans Pilgaard (7)
15.50 Ambulancen - liv eller
død (4)
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 [=] Langt ude i Lapland
- Med Thomas Bo og Lene
Beier (3:4)
20.50 [=] (G) Helt sort (1)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 [=] Jo færre, jo bedre
23.25 [=] (G) Min sindssygt
sunde familie (3:5)
Dan. dok.-serie.
00.00 [=] Ingemann og Vestkysten (3:5)
Dan. dok.-serie.
00.45 [=] Razzia
Dan. dok.-serie.
01.20 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne, Sporten og Vejret
12.30 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (3)
13.20 [=] Mesterlige ombygninger (2)
13.55 [=] Kurs mod nord (3:6)
14.40 [=] Mit Spanien - Jørgen
Leth & Hans Pilgaard (2)
15.20 [=] Mit Spanien - Jørgen
Leth & Hans Pilgaard (3)
15.50 Ambulancen - liv eller
død (5)
Eng. reportageserie.
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 (5)
20.40 [=] Alt det min far ikke
har lært mig (3)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.12 [=] Sporten
22.25 [=] De sjældne danskere
(2)
23.15 [=] Helt sort (1)
Dan. dok.-serie.
23.50 [=] Ingemann og Vestkysten (4:5)
Dan. dok.-serie.
00.35 [=] BS og basserne (1)
01.05 Nat-tv

17.55 Sprogquizzen 18.35 Sprogquizzen 19.15 Huset på Christianshavn (84:84) 20.00 Parasite Sydkor.
drama fra 2019 med Song Kangho og Park So-dam. 22.05 Alt forladt
- Taarbæk fort (1:5) 22.20 Skyld II
(7:8) 22.30 Deadline 23.00 (G)
Debatten 00.05 (G) Dokumania:
Branden i spøgelsestoget (1:3)
01.35 (G) Grevinden og den
russiske milliardær 02.35 Deadline
nat

17.40 Hævn for dollars It. western
fra 1965 med Lee Van Cleef og Clint
Eastwood. 19.50 Før søndagen
20.00 Rundt om Det indiske Ocean
med Simon Reeve (2:6) 21.00 Tæt
på sandheden 21.30 Vores uendelige
univers (4:5) 22.20 Bag om Vores
uendelige univers (4:5) 22.30 Deadline 23.05 Memories of Murder
Sydkor. thriller fra 2003. 01.10
Nat-tv

19.00 DR Pigekorets forår 20.00
Rick Stein: Fra Venedig til Istanbul
(2:7) 21.00 Operarejsen (4:8) 21.45
På eventyr i Island (1:3) 22.30 Deadline 23.00 (G) Tæt på sandheden
23.35 Kunstsamlerne: Eventyreren
(4) 00.05 John & Yoko - Above Us
Only Sky 01.35 Deadline nat

17.55 Sprogquizzen 18.40 I krig for
Danmark (1:6) 19.20 I krig for Danmark (2:6) 20.00 Giftangrebet i Salisbury (1) 21.30 The Responder
(5:6) 22.15 Russerne kommer - ramt
af Putins vrede 22.30 Deadline 23.01
Satans sorte vinyler (1) 23.35 (G)
Nazisternes vej til magten: Operation Barbarossa (1) 00.25 Nat-tv

17.55 Sprogquizzen 18.40 I krig for
Danmark (3:6) 19.20 I krig for Danmark (4:6) 20.00 (G) Putin - Ruslands nye zar 21.00 Dokumania:
Branden i spøgelsestoget (2:3) 22.30
Deadline 23.01 Satans sorte vinyler
(2) 23.35 Verdens vildeste polarekspedition - Et år på isen (1:2) 00.25
Nat-tv

17.40 Death in Paradise (1) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (8) 19.20 [=] Lykkehjulet (9) 19.50 [=] Hvem vil
være millionær? 20.40 [=] Meyerheim og stjernerne (1) 21.30 [=]
Pigen og millionæren Dan. komedie
fra 1965 med Dirch Passer og Birgitte Bruun. 23.20 [=] Hvem vil
være millionær? 00.10 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (2) 18.40
(G) Death in Paradise (1) 19.20 [=]
Lykkehjulet (10) 19.50 [=] Spørg
Charlie (11) 20.30 Kriminalkommissær Barnaby (2:130) 22.15
Grantchester (5) 23.10 [=] Hvem vil
være millionær? (1) 23.15 Grantchester (5) 00.05 Nat-tv

17.35 Death in Paradise (6) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (6) 19.20 [=] Lykkehjulet (7) 19.55 [=] Jo færre, jo
bedre 20.40 Tre tanter inviterer til
mord (2) 22.15 [=] (G) Sommerdahl
(2:8) 23.10 Mord på Mallorca (8)
00.00 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (7) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (7) 19.20 [=] Lykkehjulet (8) 20.00 [=] Ta' lidt solskin
Dan. folkekomedie fra 1969 med
Axel Strøbye og Poul Bundgaard.
21.50 Prinsesse Dianas sidste sommer 22.45 [=] Hvem vil være millionær? 23.35 [=] Hos Hans 00.25
Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks
største madtalenter 8 (30) 19.00 MasterChef - Danmarks største madtalenter 8 (31) 20.00 Boligkøb i blinde
5 (4:6) 21.30 S.W.A.T. 5 (12) 22.30
(G) Rambo: Last Blood Am. thriller
fra 2019 med Sylvester Stallone og
Paz Vega. 00.35 Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks
største madtalenter 8 (31) 19.00 MasterChef - Danmarks største madtalenter 8 (32) 20.00 Linse på tur (1)
21.00 Spider-Man 3 Am. eventyrfilm fra 2007 med Tobey Maguire
og Kirsten Dunst. 23.55 (G) The
Sinner 4 (4:8) 00.55 Nat-tv

18.25 (G) Spider-Man Am. actionfilm fra 2002 med Tobey Maguire
og Kirsten Dunst. 21.00 The
Amazing Spider-Man Am. actioneventyr fra 2012 med Andrew
Garfield og Emma Stone. 00.00
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (111:138)
19.00 The Mentalist (112:138)
20.00 NCIS 17 (5) 21.00 Jurassic
Park III Am. actioneventyr fra 2001
med Sam Neill og Téa Leoni. 22.50
(G) The Lost World: Jurassic Park
Am. actioneventyr fra 1997 med Jeff
Goldblum og Julianne Moore. 01.35
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (112:138)
19.00 The Mentalist (113:138)
20.00 NCIS 17 (6) 21.00 Jurassic
World Am. eventyrfilm fra 2015
med Chris Pratt og Bryce Dallas
Howard. 23.30 (G) Jurassic Park III
Am. actioneventyr fra 2001 med
Sam Neill og Téa Leoni. 01.25
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (113:138)
19.00 The Mentalist (114:138)
20.00 NCIS 17 (7) 21.00 The Maze
Runner Am. sci-fi-film fra 2014 med
Dylan O'Brien og Kaya Scodelario.
23.20 (G) Jurassic World Am. eventyrfilm fra 2015 med Chris Pratt og
Bryce Dallas Howard. 01.50
Nat-tv

17.30 Death in Paradise (8) 18.35
Fint skal det være (3) 19.10 Fint skal
det være (4) 19.45 En sag for Frost
(4) 21.40 Kriminalkommissær Barnaby (1) 23.25 Mord i Melbourne (2)
00.10 Nat-tv

18.45 Fint skal det være (5) 19.20
Fint skal det være (6) 20.00 [=] Med
på noderne 20.55 Dine fulde fem (2)
21.45 [=] Hjørring Revyen 2021
(1:2) 23.00 [=] Hjørring Revyen
2021 (2:2) 00.15 Nat-tv

18.20 (G) Spider-Man 2 Am. actionfilm fra 2004 med Tobey Maguire
og Kirsten Dunst. 21.00 SpiderMan: Homecoming Am. eventyrfilm fra 2017 med Tom Holland og
Zendaya. 23.50 (G) Ghostbusters
Am. gyserkomedie fra 1984. 02.00
Nat-tv

17.30 Formel 1: Saudi-Arabiens
Grand Prix - optakt 18.00 Formel 1:
Saudi-Arabiens Grand Prix - kvalifikation 19.00 Formel 1: SaudiArabiens Grand Prix - opfølgning
20.00 Ringenes Herre - Eventyret
om ringen Am.-newz. actioneventyr
fra 2001. 23.50 (G) The Maze Runner Am. sci-fi-film fra 2014. 02.10
Nat-tv

17.30 Gerningsstedet: Borowski og
kvinden i vinduet Tysk krimi fra
2011. 19.10 (G) Grantchester (4)
20.00 Fint skal det være (7) 20.40
Fint skal det være (8) 21.20 [=] Sommerdahl (3:8) 22.15 [=] Flaskepost
fra P Dan. thriller fra 2016 med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. 00.05
Nat-tv

18.30 (G) Boligkøb i blinde 5 (4:6)
20.00 (G) Luksusfælden 28 (6)
21.00 Kingsman: The Golden Circle
Am. actionkomedie fra 2017 med
Taron Egerton og Colin Firth. 00.00
Nat-tv

18.00 (G) MasterChef - Danmarks
største madtalenter 8 (32) 19.00 MasterChef - Danmarks største madtalenter 8 (33) 21.00 Bridget Jones: På
randen af fornuft Eng. komedie fra
2004 med Renée Zellweger og Hugh
Grant. 23.15 (G) Into the Blue Am.
actionfilm fra 2005 med Paul Walker og Jessica Alba. 01.25 Nat-tv

17.30 Formel 1: Saudi-Arabiens
Grand Prix - optakt 19.00 Formel 1:
Saudi-Arabiens Grand Prix 21.00
Formel 1: Saudi-Arabiens Grand
Prix 22.00 Payback Am. actionfilm
fra 1999 med Mel Gibson og Gregg
Henry. 00.15 Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (114:138)
19.00 The Mentalist (115:138)
20.00 NCIS 17 (8) 21.00 First Kill
Am.-can. drama fra 2017 med Bruce
Willis og Hayden Christensen.
23.00 (G) Payback Am. actionfilm
fra 1999 med Mel Gibson og Gregg
Henry. 01.05 Nat-tv

19.00 MasterChef - Danmarks største madtalenter 8 (34) 20.00 Luksusfælden 28 (7) 21.00 Bridget Jones'
Baby Am. komedie fra 2016 med
Renee Zellweger og Colin Firth.
23.35 (G) The Sinner 4 (7:8) 00.35
Nat-tv

18.00 (G) The Mentalist (115:138)
19.00 The Mentalist (116:138)
20.00 NCIS 17 (9) 21.00 (G) The
Next Three Days Am.-fr. thriller fra
2010 med Russell Crowe og Elizabeth Banks. 23.45 (G) First Kill
Am.-can. drama fra 2017 med Bruce
Willis og Hayden Christensen.
01.45 Nat-tv
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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
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 praksis på Den Tyske Skole i Tinglev kl. 10-16.

Gymnastikopvisning i Bylderup
og omegns Gymnastikforening
Otte hold var på gulvet deraf tre gæstehold - da
BOG - Bylderup og omegns
Gymnastikforening forleden afholdt deres gymnastikopvisning.
Og efter et par års opvisnings-pause, var der ekstra
spænding og mavekriller at
spore, blandt de mange
gymnaster.
Gymnasterne, og deres instruktører og hjælpeinstruktører havde været kreative
og idérige, da de forskellige
serier skulle sættes sammen,
så der var stor adspredelse
for publikum. Underholdningen var derfor i top, og
gymnasterne blev godt bak-

ket op af de mange tilskuere, som taktfast klappede med.
Og efter et par års opvisningspause var det bare dej-

ligt igen at opleve, et fyldt
Bylderup Idrætscenter, hvor
de fremmødte hyggede sig
nogle timer.

Man. 28. Kliplev Kultur og Idrætscenter Kliplev Hallen afholder generalforsamling 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.

Tir.

29. Bjerndrup Perbøl Ringriderforening afholder generalforsamling på
Bjerndrup Bygade kl. 19.30.

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.
Ons. 30. Ældre Sagen Tinglev arrangerer udflugt til Langagergård kl. 12.45.
Tor.

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

Tor.

31. BdN og Aabenraa Bibliotekerne viser filmen Kroen ved Vidåen på
Tinglev Bibliotek kl. 18.00.

April
Fre.

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

Man.

4. Tinglev Forum afholder generalforsamling i Tinglev Skoles aula kl. 19.

Ons.

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

Ons.

6. B1950 afholder generalforsamling på Nørregade 2 i Bolderslev kl. 19.00.

Ons.

6. Ældre Sagen Tinglev arrangerer kirkevandring til Tinglev Kirke kl. 13.30.

Tor.

7. BBI-Saxburg inviterer til bankoaften i Bylderup Hallen kl. 19.00.

Tor.

7. Borgerforeningen i Ravsted afholder generalforsamling på Ravsted
Forsamlingsgård kl. 19.00.

Ons. 20. Bolderslev og omengs Husholdningsforening afholder generalforsamling
hos Kitex i Bylderup-Bov kl. 19.00.
Ons. 20. Tinglev og Omengs Brugsforening afholder generalforsamling i
Borgersalen i Tinglev kl. 19.00.
Tor.
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21. Sozialdienst Tingleff und Buhrkall laden zum Frühlingsfest um 14.00 Uhr
in der Aula der Nachschule Tingleff ein.

Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening holdt gymnastikopvisning
Første fredag i marts afholdt Ravsted Ungdoms- og
Idrætsforening gymnastikopvisning i Bylderup Idrætscenter.
Der blev traditionen tro
sunget fællessang og hilst
med fanen inden de forskellige hold kunne vise alt det
de havde lært i denne gymnastiksæson.
De mindste fra mor/barn
holdet startede. De havde
en drønende sjov opvisning
derefter fulgte de største
børn, som viste både rytmisk gymnastik og flotte

spring. Agerskov ungdomsskole var årets gæstehold
der underholdt med en
smuk opvisning.
Der blev overrakt gaver til
alle trænerne for deres store
indsats og der blev overrakt
pokaler til Lene Nørregaard
for hendes flotte indsats og
til »styrk dig glad«-holdet.
Lone Uth Eschelsen modtog en smuk buket til hendes 40 års jubilæum i
idrætsforeningen.
Efterfølgende deltog mange
ved kaffebordet i den lille

hal, hvor det bugnede med
et stort udvalg af kager.

Borgerforeningen
i Ravsted
GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 4. APRIL 19.00
I TINGLEV SKOLES AULA
Dagsorden i henhold til vedtægter.

generalforsamling
torsdag den 7. april kl. 19.00
på Ravsted Forsamlingsgård

Efter generalforsamlingen vil der komme
et oplæg fra Lars Thomsen, som fortæller om,
hvordan Sæd arbejder med at tiltrække borgere
til mindre lokalsamfund.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

afholder

ordinær
generalforsamling
tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 19.30
på Bjerndrup Bygade 36, Aabenraa
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt, Bestyrelsen

Bestyrelsen
BY
LD

IDRÆTSFORENING

Filmen Kroen ved Vidåen/
Der Krug an der Wiedau
vises torsdag den 31. marts kl. 18.00
i Tinglev Bibliotek Tinglev Midt

Kom til

familiegudstjeneste
i Tinglev Kirke

Palmesøndag den 10. april kl. 13.00

BBI

L
A

TinglevForum inviterer på
gratis aftenskaffe- og kage

RK

ER
U

BU

P

Generalforsamlingen er åben for alle.
Kun medlemmer er stemmeberettiget.

afholder

Bjerndrup Perbøl
Ringriderforening

Humoristisk krimi
på fem sprog,
der belyser det
dansk-tyske
grænseland 1920.

BANKOAFTEN
kom til en hyggelig aften
i Bylderup hallen
Torsdag den 7. april 2022
kl. 19.00
Dørene åbnes kl. 17.45

Med danske
undertekster.

Vi har gode gavepræmier.
Alle er velkommen
Vi glæder os til at se jer.

Pris 35 kr. for
kaffe og
et stykke kage.

Hilsen Idrætsudvalget, BBI-Saxburg
Tilmelding: aabenraabib.dk senest den 28. marts
BUND DEUTSCHER

NORDSCHLESWIGER

Der vil blafre palmeblade gennem luften, som der
gjorde da Jesus kom ridende på sit æsel.

og støtteklubben afholder sin årlige

Generalforsamling

Derudover skal vi åbne 4 forskellige påskeæg!
Hvad mon gemmer sig i dem?
Gudstjenesten er kort og henvender
sig til børn.
Vi ses til en hyggelig
eftermiddag i
Tinglev Kirke!
Vel mødt!

Lundtoft, Tinglev, Rødekro,
Aabenraa og Bov
Rejseudvalget tilbyder:
Åben for tilmelding til nedenstående rejser
– bemærk kort frist:

Rügen

Bolderslev og Omegns Husholdningsforening
afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 20. april kl. 19.00 hos Kitex
Vi mødes hos Kitex, Bygade 23, Fogderup,
6372 Bylderup-Bov.
Dagsorden ifølge vedtægter
OBS: afstemning om nyt navn

Bolderslev og Omegns Aktive Kvinder
Indkomne forslag skal være formanden Tina Nielsen i hænde senest den
13/4 2022.
Af hensyn til traktementet ønskes tilmelding senest den 13/4 2022.
Ønskes samkørsel mødes vi på
Boldeslev Skole kl 18.40.
BOLDERSLEV OG OMEGNS
HUSHOLDNINGSFORENING

Tinglev Rideklub

og de gamle hansestæder
4 dages bustur
30. maj - 2. juni 2022
Pr. person kr. 3.850,- - tillæg enkeltvær. kr. 325,Tilmelding senest den 1. april
Else Marie H. Boisen - Tlf. 21 26 58 03

Oplev det smukke Sydfyn

4 dages bustur
9. - 12. august 2022
Pr. person kr. 5.590,- tillæg enkeltvær. kr. 800,Tilmelding senest den 1. maj
Anker Olsen - Tlf.74 68 02 70

Tjekkiet

8 dages flyrejse
20. - 27. september 2022
Pr. person kr. 9.910,- tillæg enkeltvær. kr. 920,Tilmelding senest den 15. april
Annelise Følster - Tlf. 20 94 35 95
Læs rejsebeskrivelserne på
www.aeldresagen.dk/aabenraa
aktiviteter/Rejser og Ture

mandag den 28. marts 2022
i Rytterstuen på Schilgenvej 4,
6360 Tinglev.
Støtteklubben kl. 18.30
TRK kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægter.
Bestyrelserne

www.tinglev-rideklub.dk

Bylderup
Kirke
Skærtorsdagsmiddag
Torsdag den 14. april kl. 17.00
Bylderup Kirke inviterer til skærtorsdagsmiddag
i kirken.
Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste,
hvor vi sætter os til bords i kirken - holder gudstjeneste - og til altergang spiser vi »det sidste
måltid« sammen.
Tilmelding skal ske senest 6. april til:
Ida Petersen, tlf. 74 76 22 65
Alle er velkomne!

Venlig hilsen
Bylderup Menighedsråd
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Tinglev kirke
Gudstjenester
i Tinglev kirke

Organisten
meddeler

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

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

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
14. april Skærtorsdag kl. 17.00
v/Søren Wogensen
15. april Langfredag kl. 10.30
v/Søren Wogensen
17. april Påskedag kl. 10.30
v/Søren Wogensen

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

24. april 1. søndag efter påske
kl. 19.00
v/Søren Wogensen
1. maj 2. søndag efter påske
Konfirmation kl. 9.30 & kl. 11.00
v/Søren Wogensen

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«

Indre Mission
program

Vi har plads til flere!

Marts
Torsdag d. 24. kl.19.30
Møde i Den gamle Skole
v/ Sognepræst Mads Jacob T. Jacobsen
Sct. Marie sogn, Sønderborg
April
Torsdag den 7. kl. 19.30
Samtalemøde hos Elna og Niels
Åløkke 94, Bylderup Bov
Tema 4. I Jesu fodspor

set & hørt
Fuldt hus i kirken til en fantastisk aften med Sognekoret,
strygekvartet og solister under
kyndig ledelse af Doris Sommerlund. Der blev sunget og
spillet spændende og forholdsvis kendte numre - krydret med
Doris’ små anekdoter.

Ved konfirmationsgudstjenesterne søndag d. 1. maj kl. 9.30 og
kl. 11 konfirmeres følgende:
Konfirmation den 1. maj 2022
kl. 9.30
Aksel Matthiesen Ludvigsen
Johanna Marschal Asmussen
Cecilie Hanquist Specht
Nadia Frøjk Petersen
Caroline Jessen Schwarz
Josefine Junker Hansen
Malthe Ohls Johannsen
Uffe Schöwing Ziethen
Yakup Polat
Benjamin Schmidt Andresen
Robin Rico Jensen Petersen
Mie Helledie Rahn
Emilie Meyhoff Christiansen
Petrea Ratche Henriksen
Konfirmation den 1. maj 2022
kl. 11.00
Lærke Andresen
Attila Márko Adam
Nicoline Mortensen
Mads Iversen
Jannick Hoffmann Wittenkamp
Nikoline Hynne Jensen
Oliver Lund-Nielsen
Tobias Hamkens Petersen
Theo Lauritzen
Emma Holst Kristiansen
Johannes Bolin Holt
Lara Heutmann Kraak
Nille Petrine Olsen Møller
Lærke Marie Aae Refsgaard
På konfirmationsdagen vil det
være muligt at aflevere telegrammer, hilsner mv. til konfirmanderne i Den Gamle Skole.

Menighedsrådet
orienterer

Torsdag den 21. kl. 19.30
Kvindekreds hos Anni Nielsen
Hasselvænget 8
Torsdag den 28. kl. 18.30
Møde i Den gamle Skole
V. Sognepræst Robert Bonde
Hansen, Rise Pastorat

Tinglev
kirke

konfirmaton

Næste ordinære møde
den 19. 4. kl. 19.00

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

Sognepræsten
orienterer
Lørdagsdåb i Tinglev
Der vil være mulighed for lørdagsdåb på følgende lørdage:
11. juni og 10. september 2022.
Begge dage er det kl. 11.00.
Kontakt sognepræsten for nærmere info.
Påsken 2022
Påsken falder i år i den første
halvdel af april måned, og som
altid byder den på en række
gudstjenester: Palmesøndag,
skærtorsdag, langfredag og påskedag.
Familiegudstjeneste i Tinglev
Palmesøndag ved Signe Bøje
Sahner:
Er I klar til en betagende rejse
denne Palme-søndag? Vi skal høre om, hvordan Jesus red ind i Jerusalem på et æsel og blev modtaget af det jødiske 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 palmeblade.
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 d. 10. april og kom til familiegudstjeneste i Tinglev Kirke.
Skærtorsdag, langfredag og påskedag
Efter gudstjenesten skærtorsdag, der begynder kl. 17, vil der
være fællesspisning i Den Gamle Skole. Af hensyn til bestilling
af mad bedes man tilmelde sig
til Jette Matthiesen senest d.4.
april 2022 på tlf.: 51 30 11 59
(gerne SMS) eller pr. mail:
jettematthiesen@gmail.com
Ved gudstjenesterne langfredag
samt påskedag medvirker sognekoret.

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

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

Fastelavnsfest i Ravsted
60 udklædte børn og rigtig
mange voksne var med til
fastelavnsfest på Ravsted
Forsamlingsgaard forleden.
Først blev der sunget fastelavnssang derefter blev børnene delt i to hold 0-8årige
og +8år. Herefter lagde de
alle deres kræfter i for at slå
de to ophængte tønder ned.
Flere frivillige havde bagt
kager som blev nydt i den
fyldte sal hvor stemningen
var i top.
Kattekongerne Lucas Harpøth og Sofie Petersen blev
kåret og fik overrakt hver
en krone og en gave inden
der blev uddelt en slikpose
til alle børn i salen.

Følg med på

www.tinglev.dk

Gudstjenester
TINGLEV
Søndag d. 27/3 kl. 10.30.
Søndag d. 3/4 kl. 10.30.
BJOLDERUP
Søndag d. 27/3 kl. 10.30.
Søndag d. 3/4 kl. 9.00.

Kattekongerne Lucas Harpøth og Sofie Petersen

BURKAL
Søndag d. 27/3 kl. 10.30.
BYLDERUP
Søndag d. 3/4 kl. 10.30.
RAVSTED
Søndag d. 27/3 kl. 9.00.
Onsdag d. 30/3 kl. 17.00:
Konfirmandgudstjeneste.
BYLDERUP-BOV
LM FRIMENIGHED
Søndag d. 27/3 kl. 10.30.
NORDSCHLESWIGSCHE

GEMEINDE
UGE:
Søndag d. 3/4 kl. 10.30.
RAVSTED:
Søndag d. 3/4 kl. 14.00.

Ordinær

GENERALFORSAMLING
i Tinglev og Omegns Brugsforening
onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00
i Borgersalen i Tinglev
Adgangskort kan afhentes ved kassen
tidligst 14 dage før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden annonceres i butikken
senest 14 dage før generalforsamlingen.

✁

✁

KLIP UD · KLIP UD · KLIP UD · KLIP UD

Der afholdes ordinær

generalforsamling

onsdag den 6. april 2022
kl. 19.00 hos Peter Thor Christensen
Nørregade 2 i Bolderslev
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Mange borgere spiser usundt
og rører sig for lidt
Mange borgere i Aabenraa
Kommune
spiser
for
usundt, er fysisk inaktive og
en del føler sig stressede,
viser ny sundhedsprofil. Til
gengæld ryges og drikkes
der mindre end tidligere.
Aabenraa Kommune har
netop modtaget sin nye
sundhedsprofil. Resultaterne fra undersøgelsen
»Hvordan har du det?
2021« er nemlig blevet offentliggjort, og cirka 2.500
borgere i kommunen har
haft mulighed for at svare
på undersøgelsen.
»Med sundhedsprofilen får
vi et vigtigt indblik i, hvordan det går med udviklingen af borgernes sundhedstilstand. Sundhed har
stor betydning for trivslen
og muligheden for at leve
det gode liv for kommunens
borgere. Resultaterne fra
undersøgelsen vil vi bruge
aktivt til at gøre vores sundhedsfremmende og forebyggende indsats endnu
mere målrettet,« siger Jan
Køpke Christensen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Aabenraa Kommune.
I undersøgelsen er der flere
interessante
resultater.
Blandt andet er andelen af
borgere i Aabenraa Kommune, der overskrider
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol, faldende.
Den nye anbefaling på højst
10 genstande om ugen var
der i 2010 17 procent som
overskred. I 2021 er andelen faldet til 11,9 procent.
Til sammenligning er den

gennemsnitlige andel i Region Syddanmark på 14,2
procent.
Samtidig er andelen af borgere, der ryger dagligt, også
faldet. I 2010 var andelen af
borgere, der røg dagligt, på
21,2 procent. I 2021 er andelen faldet til 16,1 procent.
Andelen af borgere, der aldrig har røget, er steget fra
45 procent i 2010 til 49,8
procent i 2021. Der er dog
en risiko for, at en del af
borgerne har erstattet cigaretterne med for eksempel
snus.
Sundhedsprofilen
2021 viser, at henholdsvis
3,1 procent af kvinderne og
10,7 procent af mændene
mellem 16-24 år i Region
Syddanmark anvender snus
hver dag.
Lig udviklingen i resten af
Region Syddanmark viser
undersøgelsen også for Aabenraa Kommune, at borgerne på mange områder er
blevet mere usunde. Borgerne i Aabenraa Kommune spiser mere usundt og
dyrker mindre motion, og
flere føler, at de har det dårligt rent mentalt. Det ses
ved, at andelen af borgere,
der udfører moderat eller
hård fysisk aktivitet i fritiden er faldet fra 24,8 procent i 2010 til 18,1 procent i
2021. Herudover er andelen
af borgere med et usundt
kostmønster steget fra 15,7
procent i 2010 til 21,4 procent i 2021.
»Det er positivt, at alkohol
og rygning fylder stadig
mindre i borgernes hverdag. Vi håber, at den gode

udvikling fortsætter. Det er
særlig godt, at den stagnering, som vi så i 2017 ved andelen af daglige rygere, nu
er vendt til et markant fald.
Vi glæder os til at dykke
mere ned i den 600 siders
lange rapport og blive klogere på, i hvilket omfang
faldet kan være et udtryk
for, at rygningen er erstattet
med eksempelvis e-cigaretter eller snus,« siger Jan
Køpke Christensen og fortsætter:
»Dog er det bekymrende, at
borgerne på en række
andre områder lever mere
usundt. Det er ikke en udfordring, vi står alene med i
Aabenraa Kommune. Men
det er en udfordring, som vi
er opmærksomme på, da for
eksempel tobaksforbrug og
et usundt kostmønster kan
være medvirkende til udvikling af kroniske sygdomme. Det gælder blandt
andet diabetes, som der desværre fortsat er flere borgere i kommunen, som
bliver ramt af. Kronisk sygdom er ofte til gene for borgeren
og
påvirker
muligheden for at leve et
godt liv.«
»Vi tror på, at der gennem
en fortsat og målrettet
sundhedsfremmende og forebyggende indsats kan
skabe gode resultater på
området. Kommunen vil
sammen med borgerne arbejde for, at flest muligt kan
leve et godt liv uden sygdom eller bedst muligt med
en kronisk sygdom,« siger
Jan Køpke Christensen.

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

Filmeftermiddag
med kaffebord

Kirkevandring
til Tinglev Kirke

tirsdag den 29. marts kl. 14.00

onsdag den 6. april

Udflugt til familiekollektivet Langagergård

Som noget nyt vil Ældresagen i
Tinglev arrangere ture til kirker i
vores område.Vi starter med Tinglev Kirke, hvor Arne Lunding, der
har været medlem af menighedsrådet i 40 år, fortæller om kirkens historie bl.a. fru Johansens legat, inventaret i kirken og meget mere.
Der bliver rig mulighed for at stille
spørgsmål om alt vedrørende kirken. Vi mødes ved kirken kl. 13.30.
Afsluttende med kaffe i
»Den Gamle Skole« pris 50 kr.
Tilmelding mobil Ole 71 75 52 04
eller Werner 40 35 85 20

Kroen ved Vidåen.
En humoristisk krimifilm.
BDN v/Albert Callesen - Ældre
Sagen v/Andreas Brandenhoff
Gratis entre – kaffebord 35 kr.
Tilmelding ikke nødvendig

onsdag den 30. marts

Langagergård er et privat psykiatrisk træningssted for tidligere psykiatriske patienter. Her gives der
træning og udvikling til beboerne,
så de på sigt kan klare en normal
hverdag. Stedet arbejder som et aktivt familieliv og fællesskab som i en
storfamilie, alle deltager på lige fod
og hjælper hinanden. Et meget interessant og spændende sted at besøge, her kan man virkelig se, hvordan mennesker hjælper hinanden.
Vi foretager samkørsel fra Tinglev
Kirkes parkeringsplads kl. 12.45.
Pris 50 kr.
Tilmelding på hjemmesiden
Ældresagen Tinglev eller ring til
Ole 71 75 52 04 eller
Werner 40 35 85 20.
Her kan du tilmelde dig mellem
9.00 og 10.00 tirsdage og torsdage.
Tilmelding senest d 25. marts

Glæd dig også til
Jørn Buch foredrag

mandag den 4. april kl. 14.30
Chr. d. 4

Sangcafé

tirsdag den 5. og 19. april kl. 9.30.

Seniorshoppen
– modeopvisning
den 19. april kl. 14.00
Kig gerne på vores
hjemmeside
aeldresagen.dk/
lokalafdelinger/tinglev
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Lavenergi
termoruder
alle typer
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PÅ LAGER HAR VI OGSÅ:

Acryl - råglas - spejle i metermål
- brændeovnsglas - lamineret glas - trådglas
- drivhusglas - gl. glas til antikke vinduer m.m.

Gl. Aabenraavej 4 · 6360 Tinglev

Tlf. 74 64 43 38

