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Tinglev Forum ønsker
fjernvarme i Tinglev
»Gaskunder skal så hurtigt
som muligt gøre sig fri af gas
som
opvarmningsform.
Mange huse i Tinglev opvarmes i dag med gas, og en
fremtidig tilslutning til fjernvarme vil være ønskeligt,«
siger formand for Tinglev
Forum, Niels Daubjerg.
Tinglevforum har sat et arbejde i gang med at undersøge mulighederne for
fjernvarme i Tinglev.
»Vi har haft et møde med
direktøren for Aabenraa
fjernvarme, Tommy Palmholt, og miljøsagsbehandler
Dorian Semmelhack fra
kommunen for at undersøge mulighederne for en
kollektiv varmeforsyning.
De vil i samarbejde med
Tinglevforum undersøge,

HUSK

Open Air
koncerten

om fjernvarme er realistisk
at etablere og i bekræftende
fald, hvad vil være en realistisk tidshorisont, og hvad vil
være en ca. pris for en tilslutning.« fortæller Niels Daubjerg.

med Tønder Gospelkor
på Jyndevadgaardvej 5 i St. Jyndevad
søndag den 15. maj fra kl. 13.00-16.00

Samtidig har Tinglevforum
rettet henvendelse til kommunen for at få revideret
varmeforsyningsplanen fra
2009.
»Når vi har svar på nogle af
disse spørgsmål, vil vi indkalde til et borgermøde for
at informere nærmere om
fjernvarmemulighederne,
og vi skal muligvis have
nedsat en arbejdsgruppe,
som skal arbejde videre
med planerne,« slutter formanden.

Billetter á 100,- (incl. kaffe og kage)
købes pr. mobilepay: 51 32 23 39
eller pr. mail: ralfsehstedt636@gmail.com.
Lotteri og forskellige spændende boder.
Få en hyggelig eftermiddag og
støt Ukraine via arrangementet.
Hilsen fra
Ralf Sehstedt og Manu Pursun
P.s. medbring havestol og kaffekop!!

- 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.

IPRINTING
KEBABHUSET
KOHBERG TANDKLINIK
LHN TINGLEV
MATEK STEEL
MR TØMRER
NATURMÆLK
PEAB
PETERSENS VVS
RADIO SØRENSEN
REVISOR H.C. CHRISTENSEN
SK ALLTRADE

COOP 365 DISCOUNT

S.P. BYG & VVS

AUTOMESTER F. CHRISTENSEN

STATOIL TINGLEV

BECKS AUTOSERVICE

SUPER BRUGSEN

En god og brugbar gave!

BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE SYDBANK
BRDR. BONNICHSEN

Støt dit lokale butiks- og
erhvervsliv - køb et gavekort

TINGLEV APOTEK

CONTIGA TINGLEV

TINGLEV BEGRAVELSESFORRETNING

Gavekortet er digitalt og
kan købes i SuperBrugsen,
Tinglev.

DER NORDSCHLESWIGER

TINGLEV KLOAK- OG HAVESERVICE

DIN MOBILE HØRELSE

TINGLEV MØBELFORRETNING

Gavekortene kan indløses
hos mange af foreningens
medlemmer.

EDC TINGLEV / AABENRAA

TINGLEV TØMRERFORRETNING

ELGÅRDEN TINGLEV

TINGLEV VINDUESPOLERING

ENTREPRENØR KIM P. HANSEN

UGE LYSTFISKERI OG CAMPING

HANS HOLM MASKINFORRETNING

VESTJYSK BANK

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

70 11 07 07
Tryksager, så ring på

74 64 40 38

TAKSIGELSER
Hjertelig tak
for opmærksomheden ved
min fødselsdag.
Venlig hilsen
Hans Petersen
Frestrup

___________________________________________________________

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Vivi’s
bisættelse.
På familiens vegne
Wolfgang

___________________________________________________________

EL-VAGT
74 64 40 56

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

Nørremarken 2 · 6360 Tinglev
Telefon 74 64 40 56

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

Sten Hansen lavede Petanquespillerne i
Tinglev er i gang
Hole in One
Under Torsdagsseniorernes
golfrunde i sidste uge opnåede Sten Hansen at slå
det ultimative golfslag: Hole
in One på Sønderjyllands
Golfklubs hul 3. Slaget
skete på 83 meters afstand
fra det lille drilske hul.
Sten Hansen har tidligere
scoret Hole in One - endda
under ganske andre omstændigheder. Det skete for
fire år siden på det 156
meter lange hul 17.
Det var Sten Hansens første
slag efter en pause, efter at
han var blevet succesfuldt
opereret for grå stær på
begge øjne. Intet under, at
Sten Hansen har stor ros til
sin øjenafdeling.

Bededag og
hvedeknopper
Store bededag er i den store
befolkning en populær helligdag, for den falder altid
på en fredag, og så er der jo
lagt op til ekstra lang weekend. Store bededag - i år d.
13. maj - er fastsat til den
fjerde fredag efter påskedag, og dagen er en ganske
særlig dansk helligdag. Den
blev lovfæstet i 1686 med
baggrund i ældre traditioner, nemlig ugentlige fastedage på onsdage og fredage,
årligt tilbagevendende bededage om foråret samt
ekstraordinære bededage,
som blev holdt over flere

dage. Men i 1686 skar man
altså igennem og besluttede, at én bededag - store
bededag fjerde fredag efter
påskedag - måtte være nok.
I gamle dage var al handel
og arbejde forbudt store bededag, og det er baggrunden for, at vi den dag i dag
har de populære hvedeknopper. Bagerne fandt
nemlig på at bage særlige
brød - hvedeknopper - der
kunne varmes og spises
dagen efter. Altså kunne de
sælges dagen før store bededag.

Vestergaards Fodpleje

HVIDEVARER

V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard

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

Både erhverv og privat

Behandling i eget hjem
- KØB OGSÅ GAVEKORT

Ring uforbindende
Erik Schneider

Tlf. 20 31 75 09

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

Læs mere på www.bolderslevbyg.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 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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Kirkevej 2 · 6360 Tinglev · Tlf. 29 87 14 64

Tlf. 26 23 66 19

Lægeexam. fodplejer

TVÆRVEJEN 5 · 6360 TINGLEV · TLF. 74 64 40 38
MAIL@TINGLEV-BOGTRykkERI.Dk

Lene Jørgensen · joergensen.lene@live.dk

Winnie Lund Sørensen

Winnie’s fodpleje

TINGLEV

Lenes Fodpleje
& Zoneterapi

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

vi bortskaffer de gamle maskiner

EL-VAGT 74 64
64 40

to runder, 12 deltagere
vandt en runde og fem deltagere måtte slutte turneringen uden at vinde.
Der var præmier til: Eline
Christensen, Dorrit Kristensen, Grethe Machmüller, Erik Machmüller,
Kirsten Jepsen, Gela Bertelsen, samt Christian Iversen.

(lige overfor Tinglev Kirke)

Reparation og salg af
n
stort udvalg i butikke

På Tinglev Tennisklubs baneanlæg spillede petanqueklubben sin første turneringsrunde forleden.
Spillerne startede med
kaffe og hjemmebagte kager. Derefter stillede 32
medlemmer op til de obligatoriske tre kampe.
Tre deltagere vandt alle tre
runder, 12 deltagere vandt

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

Telefon 7464 2901
ÅBNINGSTIDER
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

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

Dilettant i Fårhus blev en succes

FYRAFTENSMØDE
PÅ GRØNNINGEN TINGLEV
TORSDAG DEN 19. MAJ KL. 17.00

Vi ønsker at oprette en vennekreds
til glæde for vore beboere
Vi får besøg af et ægtepar, som har været med til at starte og drive en
vennekreds. De vil fortælle om deres oplevelser og hvad det giver af livs-glæde til beboerne. Men også »vennerne« har stor glæde af fællesskabet.
Det er et uforpligtende møde, men hvor vi selvfølgelig håber, at det vil fange
og inspirere nogle til at være med til at starte et sådant projekt op på
Grønningen.
Til mødet trakterer vi med snitter og kolde drikkevarer. Af hensyn til
forplejningen, skal vi bede om bindende tilmelding til arrangementet.
Dilettantforestillingen »Alt
ser bedre ud, når sneen er
smeltet« i Fårhus Forsamlingshus forleden, blev en
kæmpe succes; de dygtige
amatør-skuespillere havde
lagt sig i selen for, at det
skulle blive en sikker genstart af traditionen med et
årligt lystspil i forsamlingshuset.
Et feststemt publikum til en
udsolgt forestilling oplevede på nær hold dramatik,
af værste skuffe, med en truende rocker der blev skudt
ikke mindre end tre gange

og også romantikken blomstrede, med op til flere kærlighedsaffærer, så det hele
naturligvis endte lykkeligt.
Instruktøren Rico Andersen, der selv har spillet med
i forestillinger igennem
årene, var synligt stolt af sit
hold, der har øvet flittigt,
med to aftner i ugen, helt
siden årets begyndelse.
Generalforsamling
Dilettant forestillingen kommer oven på en vellykket
generalforsamling, der bød
på flotte regnskaber for de

to foreninger Fårhus Forsamlingshus & Fårhus Borger & Ungdomsforening,
Forsamlingshuset kunne
genbesætte bestyrelsen med
de medlemmer de havde,
kun Henrik Kornbæk blev
valgt ind som suppleant.
FBU kunne glæde sig over
at Svenja Klotz, der netop
har købt hus i byen, mødte
op og var frisk til at tage
imod valg, herudover blev
Mads Thorsø Ries også valgt
ind, en erfaren mand, der i
forvejen er godt kendt i hele
kommunen.

Vi glæder os til at møde jer, og håber I vil bakke op.
Alle, både unge og ældre bydes hjerteligt VELKOMMEN.
Tilmelding stiles til:
Jane Petersen på tlf. 73 76 88 20 / mail: janpe@aabenraa.dk eller
Lillian Jessen tlf. 73 76 88 21 / mail: ljes@aabenraa.dk
Seneste tilmelding mandag den 16. maj 2022.
Kæmpe hilsen
Os alle på Grønningen

Velkommen i Byskoven
GRUNDLOVSDAG
PÅ FRILUFTSSCENEN
SØNDAG DEN 5. JUNI KL. 12.00

Købmandsgruppen i Bolderslev
inviterer til

12.00: Slesvigske Musikkorps med fanfare
12.05: Koncert med SMUK
12.45: Grundlovstale: Folketingsmedlem
HENRIK DAHL, Liberal Alliance
13.10: Pause
13.30: SMUK tilbage på scenen
13.35: Grundlovstale: Folketingsmedlem
PERNILLE VERMUND, Nye Borgerlige
14.00: Underholdning med SMUK med fællessang
14.40: Tak FOR I DAG
Gratis entré. Fra kl. 11.30 kan der købes burger, pølser,
øl og vand og i pausen sælges også kaffe og kage.

BORGERMØDE
om etableringen af en

KØBMAND I BOLDERSLEV

torsdag den 9. juni kl. 19.00
i Bolderslev Fritidscenter, Stadionvej, Bolderslev
Ved mødet medvirker en repræsentant fra Dagrofa
Arrangør Bolderslev Lokalråd

KOMMENDE ARRANGEMENTER
• 18. juni: Opera På
Grænsen-koncert på
Friluftsscenen i Byskoven.

• 6. juli: Teatret Møllen med
forestillingen »Den
vægelsindede« på
Centerpladsen.

• 14. august: Musik og fadøl
med to bands på
Friluftsscenen i Byskoven.

• 20. november: Teatret
Møllen med ”En juleforestilling” i Tinglev
Fritidscenter.
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Præmieskat
i Tinglev
10 deltagere var til præmieskat i Tinglev forleden.
1. runde blev vundet af
Peter Bonde med 1182
point efterfulgt af Bent
Schrøder, 914 og Ernst Petersen, 835. I 2. runde gik sejren til Bent Schrøder med
964 point på de følgende
pladser kom Peter Bonde,
903 og Jørn Bach, 817.

GULDBRYLLUP
Fredag den 13. maj har
Ester og Ib Nielsen guldbryllup.
Vi ønsker jer et stort tillykke med dagen.
Mange hilsner fra
børn, svigerbørn
og børnebørn
Der er ingen morgensang.

___________________________________________________________

Maj er opkaldt
efter en gudinde

___________________________________________________________

Kære Mikkel
Stort tillykke med din konfirmation.
Vi glæder os til at fejre dig.
Kærlig hilsen
Pernille og Cecilie
Mor og far

___________________________________________________________

Kære Tobias
Du ønskes hjerteligt tillykke med konfirmationen d.
13. maj 2022, vi håber du
får en dejlig dag.
Elsker dig ❤
Kærlig hilsen
mor, far og Emma

STORT TILLYKKE
Tirsdag den 17. maj har
vores forældre, Ina og Kurt
Iwersen, sølvbryllup.
Vi glæder os til at fejre
dagen sammen med jer.
Kærlig hilsen
Børn og svigerbørn
P.S. Der er morgensang
kl. 7.30.

___________________________________________________________

Kære Bent
Hermed ønsker jeg dig
hjertelig tillykke på 80-årsdagen.
Bare mig

___________________________________________________________

___________________________________________________________

40 dage
efter påske

___________________________________________________________

Skål Bent
og hjertelig tillykke med
din runde fødselsdag den
21. maj.
Ønsker dig alt godt i tiden
fremover, og vi glæder os til
at fejre dagen sammen med
dig.
En hilsen fra
T.V.

___________________________________________________________

Kære Jonas
Endelig kom dagen.
Stort tillykke med konfirmationen.
Knus
Mor, Far,
Esben og Nicolaj

___________________________________________________________

Kære Jeppe
Vi ønsker dig stort tillykke
med konfirmationen den
13. maj.
Vi håber du får en sjov og
festlig dag.
Knus
Mormor og Morfar

FARVEKOPI
FARVEPRINT
POSTERPRINT

74 64 40 38

Maj er opkaldt efter Maja,
en græsk gudinde for plantevækst og frugtbarhed.
Navnet på årets femte
måned, hvor blade og blomster som bekendt springer
ud, og landet grønnes. Ifølge
den gamle danske kalender
blev maj også kaldt majmåned eller blomstermåned.

Kristi Himmelfartsdag bliver fejret til minde som Kristi himmelfart. Dagen kommer 40 dage efter hans opstandelse påskedag, og falder derfor altid på en torsdag - i år den 26. maj.

___________________________________________________________

Kære Mama og Papa
Vi ønsker jer hjertelig tillykke med jeres sølvbryllup
den 23. maj.
Kærlig hilsen
Jeppe, Christian,
Lasse og Mathias
Morgensang på
Nørremarken 26 kl. 7.00

___________________________________________________________

Skiftedag
Hej May
Så blev det din tur til at
komme i avisen.
Hjertelig tillykke med de
10 år den 8. maj.
Ønskes af
Bedste og mofa

___________________________________________________________

1. maj - og også 1. november
- var tidligere såkaldt skiftedag. Det var dagen, da man
særligt på landet skiftede
plads, og det var praktisk, at
de fleste karle og piger, som
skiftede job, gjorde det på
samme tid.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Konfirmander 2022
Kære Oliver
Endnu en gang tillykke
med din konfirmation i
Tinglev Kirke den 1. maj.
Tak for en dejlig dag sammen med dig og familien.
Kærlig hilsen
mormor

Kære Rasmus
Stort tillykke med din konfirmation på fredag. Vi
håber, at du for en dejlig
dag.
Knus fra os alle på
Bag Volden

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Betal med

hos
Ugebladet

10890

Hej Mads
Hjertelig tillykke med konfirmationen den 13. maj.
Knus fra
Mia og Oller

___________________________________________________________
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Bjolderup Kirke

LM Bylderup Bov

St. Bededag den 13. maj kl. 10.00:

Kristi Himmelfartsdag
den 26. maj kl. 10.30:

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

Emilia Mathiesen
Jonathan Ley
Lene Hansen Pawelec
Sofie Amalie Kousgaard Petersen
Tobias Løwe Hoppe

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

MØD IMOW
ROBOTPLÆNEKLIPPEREN
FRA STIHL Slår plæner op til 5000 m .
2

Pris fra

9995,inkl.- montering
og kabel

Tænk, hvis man kunne få den
perfekte græsplæne uden at
bruge tid på det. Lidt ligesom at
have sin helt egen gartner, der
klipper den flere gange om ugen
og sørger for også at give den
gødning med jævne mellemrum.
Lær iMOW at kende, og lad en
professionel klare arbejdet.

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

IMOW
ER BEDST I TEST
I årenes løb har iMOW opnået topscore i mange
tests. Så sent som i 2020 blev iMOW RMI 632
tildelt Bedst i test af Forbrugerrådet Tænk – og
fik samme fine udmærkelse i det svenske Råd &
Rön. Og da 35 testpiloter rundt om i Norden fik
mulighed for at teste og evaluere iMOW 422 PC
i en måned, valgte 100 % at anbefale produktet.

FULD KONTROL VIA
IMOW-APPEN
Flere af vores iMOW-modeller kan styres fra din
mobil eller tablet (C-modeller). Med iMOW-appen
kan du se, hvor din iMOW befinder sig, opdatere
klippeplanen eller indstille den til at fokusere lidt
ekstra på visse zoner. Du kan også se, om din
robotplæneklipper har siddet fast nogen steder,
hvornår kniven skal skiftes, eller hvornår det er
tid til service. Og du behøver ikke forny abonnementet hvert år – det er inkluderet.

Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.
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Der er fart på hos spejderne i Ravsted

STILLINGER

HANDYMAN EVT.
PENSIONIST M/K SØGES
til diverse forefaldende arbejde på vores
udlejningsejendomme på Hovedgaden i Tinglev.
Du har godt humør og hænderne godt skruet på.
Arbejdstiden er fleksibel og estimeres til ca. 5
ugentlige arbejdstimer.
Kontakt vicevært Birthe for mere
information på mobil 24 20 39 08
Pedersen Estate Aps

BOLIG
– OM VI KAN SÆLGE

SOMMERHUSET? - prøv
MIKKELSEN - TOFTLUND

www.74831280.dk

Den Nye Stil
Ina Juhl

Bioenergiser D-Tox behandler
Aut. Herbalife forhandler
Colour Mirrors terapeut
Kostvejleder

tlf. 30 91 41 83
Porsevænget 4
6360 Tinglev
www.din-nye-livsstil.dk

TINGLEV
Stor flot lejlighed 110 m

2

I ca. otte år har der ikke
været aktive spejdere i Ravsted, pga manglende opbakning. Derfor valgte den
tidligere spejderbestyrelse at
lukke spejderarbejdet ned i
2014.
MEN nu er der for alvor
kommet gang i KFUM spejderne i Ravsted igen.
Rikke Breede Brix, Lissa
Hinrichsen og Claus Carstensen, alle tre fra Ravsted,
har for alvor sat gang i spejderne og spejderhytten igen.
De tre unge mennesker
synes det var en skam, at der
ingen spejdere var i Ravsted, og at spejderhytten og
det super dejlige område
omkring spejderhytten slet

ikke blev brugt længere. Så
de tog arbejdstøjet på og gik
igang og inviterede byens
børn til spejder og de har nu
20 af byens dejlige børn, som
glædeligt kommer til spejder
hver mandag.
Den tidligere spejderbestyrelse er stoppet og de tre har
overtaget alle bestyrelsesposterne,
spejderhytten,
regnskabet osv og de er nu
henholdsvis formand, gruppeleder og kasserer. To af
spejderforældrene
Lene
Kristensen og Karina Petersen er også kommet med i
bestyrelsen - de kæmper
sammen med alle forældrene ihærdigt for at alt bliver en succes.

Centralt beliggende.
Med bl.a. brændeovn og
lille have
Husleje 4400 kr.
+ forbrug
Tlf. 30 46 25 45

Spejderhytten er blevet
renoveret og malet indvendigt og der er igen kommet
godt gang i udlejning af hytten, som er nødvendig for
økonomien.
Opgaven omkring udlejning af spejderhytten har en
mor til en af spejderne,

__________________________________________________________

FRÆSNING
AF
HAVER
og udenomsarealer.

Nadine Bundgaard, påtaget
sig.
Men det er ikke kun bestyrelsen og forældrene som
bakker op om spejderarbejdet i Ravsted.
Der er mange lokale kræfter som hjælper og støtter
op om spejderne.

Såning af græs efter
aftale.
Ring på
tlf. 50 99 02 72

_________________________________________________________

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

RENS SKROT
Har du set vores

NYE HJEMMESIDE?
Sæson

2022

Bjolderupgård
- din alsidige maskinstation

Speciale: Pasningsaftaler · Faste kørespor i græsmarker
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

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«

I 2021 blev der foretaget i
alt 27.643 vielser. Det er et
fald på cirka 1.000 i forhold
til året før og et fald på cirka
4.000, hvis man går fem år
tilbage.
Ud af det samlede antal
udgør vielser mellem mand
og kvinde 27.215, mellem to
mænd 171, mens 257 var vielser mellem to kvinder.
(Kilde: Danmarks Statistik).

___________________________________________________________

Salg af majsensilage · Formidling af majs til biogas
Jord søges til dyrkning af biomajs

Gyllekørsel

Færre vielser
i 2021

Norges
nationaldag

kig forbi på
www.iprinting.dk
Her finder du også Ugebladet

Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38
mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
Iprinting er en del af Tinglev Bogtrykkeri

Nordmændene er virkelig i
det rød/blå/hvide festhumør
17. maj, for da er det Norges
nationaldag. Den fejres til
minde om vedtagelsen af
Norges grundlov, der blev
vedtaget på Eidsvoll den 16.
maj 1814 og underskrevet
dagen efter.

___________________________________________________________

Masser af
sol i maj
Maj måned kan vejrmæssigt
byde på lidt af hvert. Lige
fra minusgrader om natten
til højsommer-temperaturer
om dagen. Men statistisk set
er der masser af sol i maj,
som med gennemsnitligt
knap 250 solskinstimer er
én af årets mest solrige måneder.

___________________________________________________________
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Poul Erik Hedegaard bliver
ny forretningschef hos LHN
LHN’s bestyrelse har pr. 1.
maj 2022 ansat Poul Erik
Hedegaard som forretningschef for LHN.
»Vi har i bestyrelsen gjort
os mange overvejelser omkring den fremadrettede ledelsesstruktur i LHN. Vi har
konkluderet, at Poul Erik
Hedegaard er den rigtige til
at overtage den overordnede ledelse af LHN. Vi
skal have fuld fokus på
bundlinjen, så der igen bliver skabt en økonomisk
solid platform for LHN.
Poul Erik har de kompetencer, den erfaring og det
kendskab til LHN, der skal
til for at løse denne opgave«
udtaler formand Christian
Kock.
»Efter nogle svære år økonomisk set skal vi have
skabt et overskud, som
giver luft i LHN’s økonomi,
så der fortsat er plads til udvikling til fordel for vores
kunder og til fastholdelsen
af den gode arbejdsplads, vi
har. Vi har hos LHN et fantastisk »hold« af medarbejdere, og jeg har en meget
dygtig og erfaren chef-

gruppe ved min side, så jeg
er overbevist om, at vi nok
skal nå i mål«, siger Poul
Erik Hedegaard, der glæder
sig til at komme i gang med
opgaven.
Fakta
Poul Erik Hedegaard, der
er 53 år gammel, bor lige
udenfor Sønderborg på et
deltidslandbrug med ammekøer og opdræt samt
planteavl. Poul Erik er gift
med Mette, og de har børnene Christina og Jeppe på
henholdsvis 22 og 20 år.
Poul Erik har arbejdet i
LHN i sammenlagt 28 år ad
to omgange. Han har været

chef for økonomiafdelingen
i LHN i 15 år og har arbejdet som drifts- og skatterådgiver i alle årene. Han har
derudover været en del af
LHN’s chefgruppe i 10 år
og han har siddet i DLBR’s
Advisory Board for økonomi og udvikling siden opstarten i 2018.
Poul Erik er uddannet
Agronom fra Landbohøjskolen og har løbende taget
kurser i ledelse.
Udover forretningschefen
består LHN’s chefgruppe
fra 1. maj 2022 af kundechef
Hans Henrik Post og administrationschef Rikke Nim
Festersen.
Flot afsked med
Tage Hansen
Fredag i forrige uge havde
LHN inviteret til afskedsreception for den mangeårige
forretningsfører Tage Hansen.
Efter 15 år i spidsen for
LHN takkede Tage Hansen
af ved en meget velbesøgt
reception. En tydelig rørt
Tage modtog mange anerkende håndtryk, gaver og
ikke mindst humørfyldte
taler fra de fremmødte.

Kom og se

det store udvalg i køkken,
bad og garderobe

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

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

KAFFE
LØSNIN G
TIL SMÅ ER
MELLEM OG
STO
FIRMAE RE
R

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

Vi har meget
konkurrencedygtige priser
www.bbkogb.dk
Butikken er åben
Mandag og torsdag kl. 15.00-17.30

Bylderup-Bov Køkken og Bad ApS
Lendemark 42 · 6372 Bylderup-Bov · Torben 21 72 08 35
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landSYd i/S
landinSPeKTØrer
Nørreport 1, 1. sal
6200 Aabenraa
tlf. 74 63 04 10

Østergade 58
6270 Tønder
tlf. 73 83 20 44

Træfældning - Stubfræsning

4QFDJBMPQHBWFSTUSSF PHNJOESF VEGSFT
QSPGFTTJPOFMU7BOTLFMJHUSGMEOJOH PH
UPQLBQOJOH CFTLSJOH ILLFLMJQOJOHPH
GMJTIVHOJOH PH TUVCGSTOJOH VEFO BU
EFMHHF%FSFTIBWF
6EUZOEOJOH BGTLPWPHMIFHO

Indhent uforbindende tilbud.

Tour de France
starter i Danmark

Store bededag kan
tilskrives Christian V

Verdens største cykelløb
kommer til Danmark, når
Tour de France 2022 skydes
i gang fredag den 1. juli med
en 13 km lang enkeltstart i
Københavns gader.
2. etape, der køres den 2.
juli, starter i Roskilde og
slutter i Nyborg. Undervejs
kommer rytterne igennem
Lejre, Holbæk, Odsherred,
Kalundborg, Korsør, og
slutteligt skal feltet over
Storebæltsbroen,
inden

Det er altid store bededag
en fredag, og dagen er en
ganske særlig dansk specialitet!
I år er det store bededag
fredag d. 13. maj. Pragtfuldt
med en ekstra fridag - for
de fleste - i årets skønneste
måned, og så er dagen
endda en særlig dansk helligdag, der datomæssigt varierer fra år til år og er
fastsat til at falde på fjerde
fredag efter påskedag.
Store bededag var oprindelig en samling af de mange
bods- og bededage, som
fandtes før reformationen i
1536. I 1686 samlede Christian V alle bededagene i én
store bededag. Det var altså
ikke - som mange tror Christian 7.’s berømte livlæge, Johan Friedrich Struensee, som opfandt store
bededag. Han var på den
politiske scene i anden halvdel af 1700-tallet, og da var
store bededag for længst
kommet på banen. Men
store bededag overlevede
den helligdagsudrensning,
som Struensee var med til
at gennemføre.
Ved indførslen af store bededag blev alt arbejde forbudt på dagen, og man
skulle også afholde sig fra
rejser, leg, spil og al slags
”verdslig forfængelighed”,
som det formuleres på kri-

løbet skal afgøres på målstregen i Nyborg.
3. etape den 3. juli starter i
Vejle og slutter i Sønderborg. Første del af etapen
byder på en rundtur i Vejles
Bakker, hvorefter feltet sætter kursen sydpå, hvor de
kommer forbi ikoniske steder som Jellingstenen, Christiansfeld og Dybbøl Mølle
inden rytterne rammer målbyen Sønderborg.

'VME ELLFOEFGPSTJLSJOH

4LPWFOUSFQSFOS5IFPEPS+SHFOTFOTFGUG
.PCJM  
      
XXXCVTLNBOEFOEL

700 kilometer
Mountainbikeruter
Mountainbike (MTB) er en
af de mest populære motionsformer, der foregår i
den danske natur, men
MTB-rytterne er ikke lige
populære alle steder. Nogle
MTB-ryttere har således
oplevet, at der er blevet udlagt forskellige forhindringer for dem i skoven.
Heldigvis for MTB-rytterne
er der et stort net af officielle MTB-ruter på Naturstyrelsens arealer.
Den første rute på Naturstyrelsens arealer blev lavet
i 2000, og i dag strækker Naturstyrelsens mountainbikeruter sig tilsammen over
700 kilometer fordelt på 60

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

Ring og få et
godt tilbud!

ruter. En strækning som fra
Skagen til Hannover, så der
er nok at gå i kast med.
Naturstyrelsen har udviklet
et sæt retningslinjer for
mountainbikespor i statens
skove og naturområder.
MTB-retningslinjerne udstikker rammerne for, hvor
og hvordan sporene skal
udformes, samt hvordan
Naturstyrelsen samarbejder
med lokale interessenter og
andre samarbejdspartnere
om sporene. Retningslinjerne er udarbejdet efter bidrag fra blandt andre DGI,
Friluftsrådet og Danmarks
Cykle Union. (Kilde: Naturstyrelsen).

ANLÆGSGARTNER FRANK HANSEN

Helligdage blev afskaffet
Helligdagsreformen
fra
1770 afskaffede i øvrigt
halvdelen af de daværende
helligdage. Blandt andet
blev Sankt Hans dag, Mortensdag, Kyndelmissedag, 3.
juledag og Helligtrekongersdag afskaffet som officielle helligdage. Dagene
var dermed ikke længere
fridage, og det har formentlig også haft betydning for
samfundsøkonomien dengang, at der kom lidt flere
arbejdsdage i kalenderen.
Store bededag overlevede
altså reformen, men det var
ikke Struensee, som opfandt dagen.
Men heldigvis lod han
dagen overleve, så send
bare Struensee en venlig
tanke når du slapper af i
forårssolen på campingpladsen en herlig fredag i
maj. For store bededag har
jo efterhånden fået et helt
ferieagtigt præg over sig.
Mange forstår at koble en
fredags-fridag sammen med
weekenden og måske en
ekstra feriedag mandag, og
dermed er en dejlig forårsminiferie en realitet.

Todsbøl Sandblæsning
& murerforretning

Kalveknækket 9 . 6340 Kruså
Tlf. 74 76 15 20

SERVICESØNDERJYLLAND

SandblæSning og murerarbejde

v. Kedde H. Erichsen

ring og få et uforpligtende tilbud

Haveservice • Oprydningsservice • Mandskabsudlejning

v/ Kurt Larsen · Vollerupvej 11 · 6360 Tinglev
kurtm.larsen@hotmail.com

Tlf. 29 21 51 08 . mobil 24 63 69 47

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.

SEJER & SØNNICHSEN A/S TILBYDER

•
•
•
•
Tlf.: 61 31 35 28 eller 40 25 00 90
keddeerichsen@hotmail.com

Rengøring

ERHVERV
& PRIVAT

med fradrag
Husk at du kan benytte
dig af håndværker
fradraget

31102329
•
•
•
•
•

uforpligtende
tilbud

Privat og Erhvervsrengøring
Håndværker rengøring
Kontor/butiks rengøring
Enkeltstående opgaver
Trappevask,
Skurvogne m.m.

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
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stendom.dk Bagermestrene
fandt derfor på at bage hvedeknopper dagen inden,
som så kunne lunes og spises på store bededag.

nYHed: Trailerudlejning
2000 kg. box/flyttetrailer 8 kubikmeter
2700 kg. autotrailer
400 kr. pr. dag/800 kr. pr. weekend
Salg
mmerPlade
nu ogSÅ nu iSTrering i
og omreg
TØnder
Padborg og

CONTAINERSERVICE
FLIS, SAND, STEN OG GRUS
GYLLETRANSPORT
FORHANDLING AF FYRINGSOG DIESELOLIE
MINICONTAINER
- 240 ltr. - 800 ltr.
Udlejes og tømmes.

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

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

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

NYHED

Bylderup-Bov - Åbovej 17

Villa, 1 fam.

Bolig opført i røde sten med vinduer i PVC. Taget er et skiftet eternittag. Generelt er her tale
om en ejendom med minimalt vedligehold.
Lækkert køkken/alrum i åben forbindelse til
stuen. Stort vinduesparti, som virkelig giver noget lys og en god sammenhæng mellem ude og
inde.

97 m2

1/3

1

799 m2

E

1961

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

Bylderup-Bov - Banevej 7

695.000
1.085
35.000
3.473/2.853
29122102

Villa, 1 fam.

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

130 m2

1.978 m2

1/3

D

1

1964

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

1.225.000
1.343
65.000
6.216/5.047
29121199

Bylderup-Bov - Engvej 32

Villa, 1 fam.

Dejlig rummelig bolig med plads til den store
familie, men også med gode m2 garage/udhus
til hobbymanden/kvinden! Ejendommen er de
senere år blevet pænt istandsat udvendig. Der
er lagt cementstenstag omkring 2007, vinduer
i PVC og facaden er i 2021 blevet netpudset.

190/9 m2

1/5

2

1.523 m2

D

1933

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

895.000
1.535
45.000
4.445/3.652
29122020

Har huset vokset sig for stort?
Hos Nybolig Tønder får du rådgivning, både når du skal sælge,
og når du vil købe eller leje nyt. Kontakt os, når det er tid til et nyt hjem.
Til alle tider. Til alle hjem.

Nybolig Michael Riis

Michael Riis
Indehaver,
Tlf. 74723101

Morten Clausen CarstenEjendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Jesper Amlund
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Hanne Vandvig Hersbøll
Sagsbehandler eftersalg
Tlf. 74723101

Janne Toft Carlsen
Sagsbehandler
Tlf. 74723101

Østergade 2 · 6270 Tønder
6271@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 74723101
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Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter
Svine- eller
skaftekoteletter

Stort pakkemarked
Pr. stk. 45,Ta' 3 stk.

1000 g

12000

5900

Marineret
kyllingebryst

Måltidsløsninger
flere varianter
Pr. bakke

00

59

700 g

4900
Frikadeller eller kogt skinke
med kartoffelsalat

Pr. stk.

00

39

Tunmousse
pyntet med rejer

K
S
I
D
T
N
E
J
T
E
B
G
A
D
E
R
F
R
E
V
H
00 - 1700
KL. 10

Pr. stk.

3900

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 11. maj - 15. maj 2022
10

Tinglev

12-pak
Mørbrad af
gris 2-pak
eller hele
kyllingelår
900-2000 g.
Kg-pris
maks. 54,44.
Frit valg.

Sælges kun
i hele
forpakninger

9001100 g

12-pak
2000 g

1 pakke

18-pak

1 pakke

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

49,-

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

59,-

Ikke egnet
til børn

MAJ
Toms bars
eller guldbarre

Cult eller Faxe Kondi
Booster Energi

Flere varianter. 45-50 g.
Kg-pris maks. 111,11. Frit valg.

Flere varianter. 33-50 cl. Literpris
maks. 24,24 + pant. Frit valg.

1 stk.

1 dåse

5,-

8,-

1 pose

Lays, Bugles eller Doritos
Flere varianter. 125-175 g.
Kg-pris maks. 80,00. Frit valg.

10,-

1 stk.

Ben & Jerry's is
Dybfrost. Flere varianter.
465 ml. Literpris 86,02. Frit valg.

40,-

Centerpladsen · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 42
p004_112218 4

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 8.00-19.00 lørdag - søndag kl. 8.00-18.00
Tilbuddene gælder i hele maj måned 2022

19/04/2022 10.42

Tinglev
11

Kommunen har succes med indsats for udsatte unge
Et forløb for udsatte unge i
Aabenraa Kommune har i
2021 hjulpet en stor del af
målgruppen i arbejde eller
uddannelse. Forløbet fortsætter i 2022.
I 2022 fortsætter indsatsen,
der gennem virksomhedspraktik, vejledning og coaching skal ruste unge
mellem 15-24 år til et liv på
arbejdsmarkedet. Målgruppen er hovedsageligt unge,
som er i en gråzone mellem
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) og Forbere-

dende Grund Uddannelse
(FGU).
I 2021 deltog 25 unge i forløbet, hvor de i cirka et
halvt år er i virksomhedspraktik hos lokale virksomheder i tre-fire dage i ugen,
mens de i en-to dage i ugen
deltager i gruppeforløb,
hvor de får coaching og vejledning i alt fra sociale relationer til livet på arbejdsmarkedet. Der er i indsatsen desuden mulighed for
opkvalificering af skolefærdigheder, lige som der også
er sat tid af til fysisk træ-

ning, som kan sikre mere
overskud i en travl hverdag
på arbejdsmarkedet eller
uddannelse.
Af de 25 er 14 unge allerede
nu selvforsørgende, og det
forventes, at flere kommer i
gang med en uddannelse
efter sommerferien.
»Det er glædeligt, at VP+
har været så stor en succes i
det første år, og derfor er
der heller ingen tvivl om, at
det selvfølgelig skal fortsætte i 2022. Det er en nøgleopgave for kommunen at
hjælpe unge mennesker, der

har haft udfordringer i livet,
videre ud i job eller uddannelse, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget,
Dorrit Knudsen,« og fortsætter:
»Når forløbet er slut, så
fortsætter de unge i et efterværn, hvor de bliver guidet
og støttet i at holde fast i de
gode resultater, de har opnået. Efterværnet er med til
at sikre, at de unge fastholdes i det arbejde eller den
uddannelse, de undervejs i
forløbet har fundet sig til
rette med. Et af nøgleor-

dene i indsatsen er fællesskab. Tilbagemeldingen fra
deltagerne er, at fællesskabet og relationerne er et af
de bærende elementer for
at få succes.«
Indsatsen er en håndholdt
indsats, hvor Aabenraa
Kommunes
Jobcenter,
Børne- og Familieafdelingen og Ungdoms Uddannelsesvejledning
(UU)
arbejder tæt sammen om
de enkelte unges fremtid.

De skønne
lyse nætter
De lyse nætter har givet
danske kunstnere næring til
smukke malerier og dejlige
fædrelandssange. Tiden med
lyse nætter er sandt at sige
pragtfuld, for det bliver aldrig helt mørkt, for solen går
i perioden med de lyse nætter ikke længere ned under
horisonten, end at tusmørket ikke ophører. Tommelfingerreglen for lyse nætter
hedder fra 5/5 til 8/8 i København og fra 28/4 til 14/8 i
Skagen. Dog kan der være
forholdsvis stor forskel på,
hvornår de lyse nætter begynder, alt efter hvor du befinder dig i landet.

___________________________________________________________

Tonstunge lastbiler skal give børn respekt for trafikken
I maj og juni skal skolebørn
i hele landet til Cyklistprøven for at vise, at de kan
cykle sikkert i trafikken. På
20 udvalgte skoler indgår
en tonstung lastbil i undervisningen. Det skal give
børnene en vigtig aha-oplevelse.
Tusindvis af børn cykler
hver dag til og fra deres
hjem, skole og fritidsaktiviteter. For at sikre, at det
sker trygt og sikkert underviser mange skoler i samarbejde med Rådet for Sikker
Trafik eleverne i, hvordan
man cykler sikkert i trafikken.
Undervisningen rundes af
med Cyklistprøven, som typisk foregår i maj og juni. I
prøven skal børnene blandt
andet vise, at de kan omsætte teori til praksis og kan
cykle sikkert i trafikken.
»Det er vigtigt, at alle trafikanter passer på børnene i
trafikken. Men det er også
vigtigt, at børnene lærer,
hvad de selv kan gøre, for at
passe på sig selv. Når børnene kommer op i førerhuset, får de blandt andet en
forståelse for, hvor svære de

De er her, der og alle vegne.
Nogle synes, de er smukke
og lader dem være, andre
jager med alle midler mælkebøtterne ud af haven. Men
de er svære – ja faktisk umulige – at slippe helt af med,
for da mælkebøttens frø
(planten formerer sig særligt
ved frøspredning) kan spire
over en meget langt periode
og bevare spiringsevnen i
flere år, lurer nye mælkebøtter næsten overalt. Den sikre
måde at fjerne mælkebøtterne, som de frækt står der
midt i græsplænen, er at
lægge sig på knæ for planten
og lirke den op, så hele roden
kommer med.

er at se fra førersædet, hvad
de selv skal holde øje med,
og hvor det er bedst at placere sig i forhold til lastbiler,« siger Karina Petersen,
vicedirektør i Rådet for
Sikker Trafik.
Tankvogne rykker
ind i skolegården
Det er Rådet for Sikker
Trafik, der står bag Cyklistprøven på landets skoler.
Energiselskabet OK har
valgt at støtte gennemførelsen af Cyklistprøven i de
næste tre år. Desuden vil
OK stille store tankvogne
og chauffører til rådighed,
som skolerne kan bruge i
undervisningen.
Med lastbilerne på skolerne
vil man invitere eleverne fra
5.-6. klasse op i førerhuset,
hvor de hører chaufføren
fortælle, og kan opleve på
egen krop, hvor svært det
kan være at se cyklister tæt
på lastbilen i trafikken. Hovedformålet er at gøre børnene mere opmærksomme
på at passe på lastbiler og
skabe trygge og sikre rammer om det aktive liv, som
mange børn har, hvor cyklen spiller en central rolle i
forhold til at komme rundt.

Mælkebøtter
lurer overalt

___________________________________________________________

Felsted Centralskole er en af de skoler der får besøg af den store tankvogn fra OK.
Fakta om Cyklistprøven
Cyklistprøven skaber tryghed i trafikken for både
børn og forældre, og giver
børnene de bedste forudsætninger for et aktivt, socialt og sundt liv. Sådan har
det været siden 1942, hvor
den første cyklistprøve blev
gennemført.

Skolerne underviser børnene i teori og er med til at
afholde den efterfølgende
cyklistprøve. Der skal børnene vise, at deres cykel er
lovlig og fx har reflekser og
bremser, der virker. Som en
del af den praktiske prøve
cykler børnene en udvalgt
rute i trafikken, mens der
bliver holdt øje med dem.
Prøven kan være med til at

vise, om børnene er modne
nok til at cykle på egen
hånd.
Fakta
Antallet af ulykker med
børn i trafikken stiger fra
10-12-års alderen, når børnene begynder at færdes
mere på egen hånd i trafikken (Vejdirektoratet).

Kvælstof fra
ærter og bønner
Man får ganske gratis tilført
godt med kvælstof til køkkenhavejorden, hvis man
dyrker bælgplanter som
ærter og bønner. Disse vækster udnytter i samvirke
med knoldbakterier luftens
frie kvælstof og danner
rodknolde, der er fyldt med
kvælstof. Når man sidst på
sæsonen skærer planterne
af ved jordoverfladen, efterlades rødder og knolde i
jorden, hvortil der frigives
kvælstof.

___________________________________________________________
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Vildtlevende katte er
et problem i Tinglev

Beboerne har henvendt sig
til Kattehjælpen Aabenraa
og bedt om hjælp, ligesom
man også har gjort Aabenraa Kommune opmærksom
på problemet.
Et af Kattehjælpens formål
er at begrænse formering
blandt vildtlevende katte,
og i det hele taget sørge for
at begrænse bestanden af
vildtlevende katte.
I sidste uge er de første to
katte blevet indfanget, og
bragt til dyrlæge til sterilisation. Begge katte var hunkatte og drægtige i tidlig
stadie.
Der er fortsat omkring 1520 vildtlevende katte i området.
»Vi vil naturligvis gerne
hjælpe med at også disse
katte kommer til dyrlæge
for at blive undersøgt og
steriliseret, men vi er kun en
lille forening som rent øko-

nomisk ikke har mulighed
for at løfte denne opgave
alene,« fortæller Ellen Wollsen fra Kattehjælpen Aabenraa.
Derfor har foreningen henvendt sig til beboere og
virksomheder i Tinglev-området for at bede om støtte
til projektet.
Kattehjælpen
synliggør
deres arbejde i facebookgruppen
»Vildtlevende
katte i Tinglev«.
Hvad er en
vild/vildtlevende kat?
Iflg. Dyrenes Beskyttelse
stammer de vilde og vildtlevende katte, der findes i
Danmark, alle fra tamme
katte, der på et tidspunkt
har mistet deres menneskefamilier. De fleste af disse
katte er ikke længere
tamme, og kan derfor ikke
håndteres uden fare for at
komme til skade.
Det er en udbredt misforståelse at katte i vore breddegrader kan overleve ved
at fange mus og andre smådyr - det kan de ikke.

Padborg Transportcenter,
som i dag består af knap 100
aktive medlemsvirksomheder.
Susanne Provstgaard er et
velkendt ansigt i lokalsamfundet, da hun også er medlem af byrådet i Aabenraa
kommune.

Indtil nu har Aabenraa
Kommune benyttet Gammel Grønningen i Tinglev
som midlertidig bolig til fordrevne ukrainere i Aabenraa Kommune, der har fået
opholdstilladelse. Nu tages
også den tidligere børnehave i Hjordkær i brug.

Susanne Provstgaard afløser Peter Therkelsen, som
de seneste syv år har siddet
i formandsstolen for Padborg Transportcenters bestyrelse. Han vil fremover
fortsætte som mening medlem af bestyrelsen og bidrage til udviklingen af
transportcentret.

I marts blev det tidligere plejehjem i Tinglev, Gammel
Grønningen, etableret som
brug til midlertidig bolig til
fordrevne ukrainere, der har
fået opholdstilladelse. Gammel Grønningen er i skrivende stund fyldt op, hvorfor
Aabenraa Kommune nu har
klargjort den tidligere børnehave i Hjordkær på Kirkegade til samme formål.

Sammen med sin mand har
hun bygget transport- og logistikvirksomheden DTK
Group ApS i Padborg op

fra bunden og som i dag har
tæt på en milliardomsætning. I 2021 trak hun sig tilbage fra den daglige drift
fra virksomheden, men sidder forsat som bestyrelsesformand i Dansk Transport
Kompagni A/S, ligesom hun
sidder i bestyrelsen for
DTK Group.

Vognmandsforretning

Affaldsløsninger:
• Til private og erhverv, åbne/lukkede containere
Transport og formidling af:
• Halm, hø, wrap
Åbenråvej 104 · Uge · 6360 Tinglev
tlf. 28 15 13 42 · følg os på facebook

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

I processen med at klargøre
den tidligere børnehave har
der været en god dialog med
Hjordkær Lokalråd om
ibrugtagelsen af lokalerne.
De midlertidige boliger i
Hjordkær kan huse cirka 60
fordrevne ukrainere, der har
fået opholdstilladelse.
Aabenraa Kommune arbejder sideløbende med at
finde permanente boliger til
de fordrevne ukrainere, der
har fået opholdstilladelse i
Aabenraa Kommune.

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

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

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

Gammel Grønningen i Ting-

lev vil fortsat blive brugt
som midlertidig bolig for
fordrevne ukrainere, der har
fået opholdstilladelse, og der
vil løbende være udskiftning
på de antal pladser, der er til
rådighed.

Om-, til og nybygning af stort og småt

Ring på 22 77 48 69
og få et uforbindende tilbud

v/ Simon Schultz

Alt indenfor tømrerog snedkerarbejde.

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

Telefon 21 72 08 35
* 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

I området omkring Nørrehaven har beboerne i længere tid observeret - og også
fodret - vildtlevende katte.

Susanne er ny formand Børnehave i Hjordkær
for Transportcentret
skal give plads til flere
Susanne Provstgaard er ny
ukrainere
bestyrelsesformand
for

*

Aabenraa, Søndergade 6,

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

74 67 30 70
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Udgivelser
2022
Uge 2 onsdag/torsdag 12./13. januar

Indleveringsfrister

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

Hele, halve og kvarte sider senest:

Uge 8 onsdag/torsdag 23./24. februar

ONSDAGE KL. 12.00

Uge 10 onsdag/torsdag 9./10. marts

Bekendtgørelser, taksigelser,
tillykke samt mindre annoncer senest:

Uge 12 onsdag/torsdag 23./24. marts
Uge 14 onsdag/torsdag 6./7. april
Uge 17 onsdag/torsdag 27./28. april

TORSDAGE KL. 16.00

Uge 19 onsdag/torsdag 11./12. maj

Får du ikke Ugebladet
Det er FK Distribution, der omdeler Ugebladet Tinglev.
Avisen omdeles onsdag og torsdag.
Har du ikke modtaget Ugebladet torsdag kl. 20.00.
Så kan du sende en reklamation via denne hjemmeside:
www.fk.dk

Uge 21 tirsdag/onsdag 24./25. maj
Uge 23 onsdag/torsdag 8./9. juni
Uge 25 onsdag/torsdag 22./23. juni
Uge 27 onsdag/torsdag 6./7. juli
Uge 31 onsdag/torsdag 3./4. august
Uge 33 onsdag/torsdag 17./18. august
Uge 35 onsdag/torsdag 31. aug./1. sept.
Uge 37 onsdag/torsdag 14./15. september
Uge 39 onsdag/torsdag 28./29. september
Uge 41 onsdag/torsdag 12./13. oktober
Uge 43 onsdag/torsdag 26./27. oktober
Uge 45 onsdag/torsdag 9./10. november
Uge 47 onsdag/torsdag 23./24. november
Uge 49 onsdag/torsdag 7./8. december
Uge 50 onsdag/torsdag 14./15. december
Uge 51 onsdag/torsdag 21./22. december

SAMME OPLAG I ALLE UGER:

9.000 HUSSTANDE

ÅBNINGSTIDER: mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38 · mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
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Torbens hus blev kåret til
»Årets hus« i Bylderup
Da Borgerforeningen for
Bylderup-Bov, Bylderup og
Lendemark forleden afholdt deres årlige generalforsamling,
var
det
traditionen tro også tid til at
kåre »Årets hus«.
Borgerforeningen havde
udvalgt tre potentielle ejendomme, og så kunne områdets borgere via Facebook
afgive deres stemme.
Årets vinder blev Slogsherredsvej 51 i Bylderup, der er
ejet af Torben Petersen.
»Jeg overtog huset i juli
2020«, fortæller Torben.
»Jeg var på udkig efter et
hus, og da en lokal tømrermester kontaktede mig og
fortalte, at huset var til salg
og havde potentiale, så
købte jeg det efter at have
set det kort et par gange«.
Huset er opført i 1971, og
det trængte til en del renovering indvendig, men nok
især udvendig.
Torben har stort set været
igennem hele huset. Indvendig har han lavet et køkken-alrum og husets fem
værelser er blevet totalrenoveret og gæstetoilettet
har også fået en tur. Udvendigt er der kommet nye vinduer i og huset har fået nyt
tag.
Haven er blevet fuldstændig ryddet og nyanlagt og
der er lagt flisebelægning
rundt om huset og lagt nye
terrasser.
»Jeg hygger mig med mine
husprojekter, men ser også
frem til at blive helt færdig«.

– med fokus på godt håndværk

Torben Pedersen modtager sit diplom af Sarah Lorenzen.

Opstart

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
Torbens hus før og efter renoveringen.
»Og jeg er jo ikke den eneste der er i gang«, slutter
Torben, »for jeg kan se at
der er mange der er i gang

Før

➞

med at renovere deres huse
i byen – især de unge – og
det er super godt for hele
området!«

Før

➞

2

(Sand kan
tilkøbes)

Prøv Vores
aer
lækre pizz

35.-

2 stk.

Efter

Vi søger
Efter

Fliserens

4pr5. m.-

GODE TILBUD FRA DIN LOKALE BAGER

/ost
Kylling /ost
oni
Pepper
ost
skinke/
20,Pr. stk.

Årlig
behandling
med skum
holder algerne
væk

incl. imprægnering fra

Færdigt hus

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

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

ungarbejdere
· Du skal være fyldt 15 år
· Du skal være serviceminded
· Du skal være mødestabil

om noget
Lyder det s
om ned
for dig, så k
øgning til
med en ans
os i Tinglev

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

kl. 6.00-18.00
kl. 6.00-17.00
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UGENS TV

Lørdag den 14.05 kl. 21.00 på DR1: I alt deltager 25
lande i dette års Eurovision Song Contest finale, som sendes direkte fra Torino i Italien. Af dem er 20 lande fundet
igennem de to semifinaler tidligere på ugen. Og forhåbentligt er den danske sang "The Show" med "Reddi"
blandt finaledeltagerne. Danske kommentatorer: Henrik
Milling & Nicolai Molbech.

ONSDAG

TORSDAG

12.00 TV-Avisen
12.15 Nak & Æd (3:10)
13.10 Hammerslag 2017 (19)
13.55 Kender du typen? (23)
14.30 Fader Brown VI (10)
15.15 Fader Brown VII (1)
16.00 Familien Löwander II (2)
17.00 TV-Avisen
18.00 Antikduellen
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
19.30 Før vi stemmer:
Debat om Danmarks
forsvarsforbehold
21.00 TV-Avisen
21.25 Med livet i hænderne (5)
21.55 Arne Dahls A-gruppen
23.50 Alene i vildmarken USA
VIII (7:12)
00.52 (G) OBS
00.55 (G) Hvem myrdede Alan
Conway? (2:6)
01.40 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 Nak & Æd - en vandbøffel i Australien (4:10)
13.00 Hammerslag 2017 (2)
13.45 Kender du typen? (24)
14.30 Fader Brown VII (2)
15.15 Fader Brown VII (3)
16.00 Familien Löwander II
(3:10)
17.00 TV-Avisen
18.00 Antikduellen - auktion
(8:12)
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
20.00 Hammerslag
20.30 TV-Avisen
21.00 Eurovision Song Contest
2022 - semifinale 2
23.00 Sportsmagasinet
23.20 Vera: Plumret vand (19)
00.50 Alene i vildmarken USA
VIII (8:12)
01.50 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.35 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
13.25 [=] En have i gave (3)
14.10 [=] En have i gave (4)
14.55 [=] Han, hun og haven
(2-3)
16.05 24 timer på skadestuen
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 (8:8)
20.50 Linde på Langeland (5)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 [=] Hvem bor her? (1-2)
23.45 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.30 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (10)
13.20 [=] En have i gave (5-6)
14.55 [=] Han, hun og haven
15.30 Han, hun og haven (21)
16.00 24 timer på skadestuen
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 [=] Nabokrig
20.50 Druknet (4:5)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 [=] Influenceren,
der snød alle
23.20 Nat-tv

17.35 (G) Nikolaj Sonnes store
kryptokup 18.30 Historiequizzen:
Jul på Frilandsmuseet 19.00 Historiequizzen: Frederiksborg Slot
19.30 (G) Kongelige eskapader II
(3) 20.00 Blitzen - Luftkrigen over
England (1) 20.45 Blitzen - Luftkrigen over England (2) 21.30 Niels
Bohrs hemmelighed: Det sidste spor
(5:5) 22.00 Grønlands forsvundne
børn (3:3) 22.30 Deadline 23.00
Hitlers danske soldater (3:5) 23.30
(G) Kulturelt: Zelenskyj - komikeren, der holdt op med at grine (2)
23.55 (G) Virkelighedens retsmedicinere: Alt efterlader sig et spor (3)
00.55 Nat-tv

17.30 (G) Det maleriske Cornwall
med Simon Reeve (2:2) 18.30 Historiequizzen: Københavns universitet
ll 19.00 Historiequizzen: Københavns Rådhus 19.30 (G) Kongelige
eskapader II (4) 20.00 Debatten
21.00 Nul stjerner - Scooterferie i
Grækenland (2) 21.30 Krypto - Et
kæmpe sats 22.00 Signe Molde på
udebane - hos veganerne (4) 22.30
Deadline 23.00 Hitlers danske soldater (4:5) 23.30 Hitlers danske
soldater (5:5) 00.00 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (1) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (2) 19.20 [=] Lykkehjulet (3) 19.50 [=] Meyerheim &
stjernerne: Tom Kristensen (1)
20.40 Death in Paradise (6) 21.40
Mord på Mallorca (3) 22.35 [=]
Hvem vil være millionær? 23.20
Kommissær Rex (1) 00.15 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 26 (8:10) 19.00
Koch'en på toppen (3:5) 20.00 NCIS
19 (13) 21.00 S.W.A.T. 5 (19) 22.00
The Bone Collector Am. actionfilm
fra 1999. 00.30 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (16:20) 19.00
SEAL Team (17:20) 20.00 Cops 28
(12) 20.25 Fodbold: Leeds-Chelsea
22.30 Maverick Am. westernkomedie fra 1994. 01.10 Nat-tv
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17.35 Death in Paradise (2) 18.35 [=]
(G) Lykkehjulet (3) 19.10 [=] Lykkehjulet (4) 19.50 [=] Vagabonderne
på Bakkegården Dan. folkekomedie
fra 1958 med Poul Reichhardt og
Astrid Villaume. 21.25 [=] (G)
Spørg Charlie 22.05 [=] Hvem vil
være millionær? 23.00 ABBA Forever 23.55 Agnetha om livet efter
ABBA 01.00 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 26 (9:10) 19.00
Koch'en på toppen (4:5) 20.00 Wozniacki & Lee (4) 21.00 Projekt
Runway 19 (6) 22.05 A Few Best
Men Aust.-eng. komedie fra 2011
med Laura Brent og Xavier Samuel.
00.00 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (17:20) 19.00
Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby
- optakt 20.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby 22.00 Fodbold: Onside 00.00 Nat-tv

ONSDAG 11. - TIRSDAG 17. MAJ
FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

12.00 TV-Avisen
12.15 Nak & Æd - en kænguru
i Australien (5:10)
Dan. dok.-serie.
13.00 Hammerslag 2018 (1:10)
Dan. livsstilsmagasin.
13.45 Kender du typen? 2017
(7)
Dan. livsstilsmagasin.
14.30 Fodbold:
Fortuna HjørringFC Thy-Thisted Q (k)
Pokalfinale.
17.15 (G) Frank & Kastaniegaarden (9)
Dan. dok.-serie.
17.40 Guld i købstæderne
- En hurtig handel
Dan. livsstilsmagasin.
18.00 Antikduellen
- Juelsminde
Dan. antikmagasin.
18.30 TV-Avisen
19.00 Disney Sjov
Underholdning
for hele familien.
20.00 Fællessang (4)
Dan. underholdning.
21.00 TV-Avisen
21.15 Vores vejr
21.30 Runner Runner
Am. drama fra 2013 med Ben
Affleck og Justin Timberlake.
22.55 Rob Roy
Am. drama fra 1995 med Liam Neeson og Jessica Lange.
01.10 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 (G) Fællessang
(4)
Dan. underholdning.
13.15 (G) Hammerslag
Dan. boligquiz.
13.50 (G) Min hemmelige
familie - DNA-testen
(2:4)
Dan. dok.-serie.
14.35 (G) Vera:
Plumret vand (19)
Eng. krimiserie.
16.05 Arving ukendt III
(2:5)
Sv. dok.-serie.
17.05 Sanditon II (3)
Eng. dramaserie.
18.00 Søren Vesters have
(12)
Dan. havemagasin.
18.30 TV-Avisen
19.00 Dyrenes parringsleg
(2:5)
Eng. naturserie.
20.00 Den store juniorbagedyst
(3)
Dan. underholdning.
20.45 Verdens største
musikkonkurrence
Dan. musik fra 2022.
21.00 Eurovision Song Contest
2022 - finale
Fra Torino, Italien.
00.50 (G) Chelsea Detective
(3:4)
Eng. krimiserie.
02.20 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 (G) Eurovision Song
Contest 2022 - finale
16.05 (G) Historien om Grønland og Danmark (3:4)
Dan. drama-dok.-serie.
17.05 Sanditon II (4)
Eng. dramaserie.
18.00 Spise med Price,
egnsretter (2)
Dan. madserie.
18.30 TV-Avisen
TV Avisen giver hver dag et
overblik over dagens vigtigste nyheder fra Danmark og
verden omkring os og samler
op, giver overblik og perspektiv på de største begivenheder og historier i tiden..
19.00 Vores mystiske planet
(1:5)
Newz. naturserie.
20.00 Historien om Grønland
og Danmark
(4:4)
Dan. drama-dok.-serie.
21.00 21 Søndag
21.36 Søndagsvejr
21.40 Sportsmagasinet
22.10 Hvem myrdede Alan
Conway? (3:6)
Eng. krimiserie.
22.55 Bryllup, begravelse
og dåb II (2)
Sv. dramaserie.
00.20 (G) Wallander:
Dødsenglen (22)
Sv. krimiserie.
01.50 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 Nak & æd - en sortbjørn
i Canada (6:10)
Dan. dok.-serie.
13.00 Hammerslag 2018 (2:10)
Dan. livsstilsmagasin.
13.45 Kender du typen? (8)
Dan. livsstilsmagasin.
14.30 Fader Brown VII (4)
Eng. krimiserie.
15.15 Fader Brown VII (5)
Eng. krimiserie.
16.00 Familien Löwander II
(4:10)
Sv. dramaserie.
17.00 TV-Avisen
18.00 Antikduellen
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
20.00 Vores livs ønskeliste
Dan. dokumentar fra 2022.
21.00 TV-Avisen
21.25 Min hemmelige familie
- hej søster (3:4)
Dan. dok.-serie.
22.10 Chelsea Detective (4:4)
Eng. krimiserie.
23.40 Alene i vildmarken USA
VIII (9:12)
Am. dok.-serie.
00.45 Taggart: En sand gyser
Skotsk krimiserie.
01.55 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 Nak & Æd
- en bæver i Canada (7:10)
Dan. dok.-serie.
13.00 Hammerslag 2018 (3:10)
Dan. livsstilsmagasin.
13.45 Kender du typen? (10)
Dan. livsstilsmagasin.
14.30 Fader Brown VII (6)
Eng. krimiserie.
15.15 Fader Brown VII (7)
Eng. krimiserie.
16.00 Familien Löwander II
(5:10)
Sv. dramaserie.
17.00 TV-Avisen
18.00 Krigens døgn
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
Dan. talkshow.
20.00 Søren Vesters have (2)
Dan. havemagasin.
20.30 Kender du typen?
Dan. livsstilsmagasin.
21.00 TV-Avisen
21.25 Horisont
Magasin.
21.50 Wallander: Genfærdet
Sv. krimiserie.
23.20 Alene i vildmarken USA
VIII (10:12)
Am. dok.-serie.
00.25 Taggart: Soning
Skotsk krimiserie.
02.05 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,
Sporten og Vejret
12.25 [=] Beliggenhed,
beliggenhed, beliggenhed
Dan. livsstilsmagasin.
13.15 [=] En have i gave (7)
Dan. havemagasin.
14.00 [=] En have i gave (8)
Dan. havemagasin.
14.50 [=] Han, hun og haven
Dan. havemagasin.
15.20 [=] Han, hun og haven
Dan. havemagasin.
15.55 [=] Han, hun og haven
Dan. havemagasin.
16.25 24 timer på skadestuen
(9)
Eng. reportageserie.
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit forårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.10 Regionale nyheder
18.20 [=] Go' aften live
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Hvem holder
masken? (4:8)
Dan. underholdning.
21.10 [=] En vej ud
(3:8)
Dan. underholdning.
22.15 America's Got Talent
(21)
Am. underholdning.
23.45 Baywatch
Am. actionkomedie fra 2017
med Dwayne Johnson
og Zac Efron.
01.45 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.25 [=] Beier bygger (1:4)
Dan. dok.-serie.
12.55 [=] Beier bygger (2:4)
Dan. dok.-serie.
13.30 [=] Beier bygger (3:4)
Dan. dok.-serie.
14.05 [=] Beier bygger (4:4)
Dan. dok.-serie.
14.40 [=] Jo færre, jo bedre
Dan. quiz.
15.40 Håndbold: Studiet
Magasin.
15.55 Håndbold
16.40 Håndbold
17.55 Dit forårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne og
Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 [=] Nimb - det lille hotel
med store drømme (2:4)
Dan. reportageserie.
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
19.40 [=] Sporten
20.00 [=] Melvin Kakooza
Show (5)
Dan. underholdning.
21.05 James Bond:
Casino Royale
Am.-eng. actionfilm fra 2006
med Daniel Craig og Eva
Green.
23.35 Transporter 2
Am.-fr. actionfilm fra 2005
med Jason Statham og Amber Valletta.
01.05 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.35 [=] Beliggenhed,
beliggenhed, beliggenhed
13.25 [=] Beliggenhed,
beliggenhed, beliggenhed
14.10 Værkstedet - nyt liv i
gamle minder (2)
14.55 [=] Mit luksushus (1)
15.35 [=] Mit luksushus (2)
16.15 [=] Kærlig hilsen 1994
17.05 [=] Kærlig hilsen 1987
Dan. underholdning fra 2020.
17.55 Dit forårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne og
Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 [=] Nimb - det lille hotel
med store drømme (3:4)
Dan. reportageserie.
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Jo færre, jo bedre
(11)
Dan. quiz.
20.55 [=] Bombshell
- opgørets time
Am. drama fra 2019
med Nicole Kidman
og Margot Robbie.
22.45 [=] (G) Megafamilie
- far, mor og 22 børn (6)
Eng. dok.-serie.
23.40 Jagerpiloterne - virkelighedens Top Gun (1:3)
Eng. dok.-serie.
00.30 Jagerpiloterne - virkelighedens Top Gun (2:3)
Eng. dok.-serie.
01.25 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,
Sporten og Vejret
12.25 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (4)
13.15 [=] En have i gave (1)
13.50 [=] En have i gave (2)
14.30 [=] Han, hun og haven
(1)
15.00 [=] Han, hun og haven
(3)
15.30 Det er mig eller hunden!
(1)
16.00 24 timer på skadestuen
(10)
17.00 [=] 17 Nyhederne
17.10 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 [=] Først til verdens ende
(6:8)
20.50 Bolighajernes lette ofre
(2:3)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 [=] Megafamilie
- far, mor og 22 børn (7)
23.15 Nabokrig
00.05 Ingemann og kongerækken (1:6)
00.50 Ole elsker Danmark
(2:6)
Dan. reportageserie.
01.25 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,
Sporten og Vejret
12.25 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (1:16)
13.15 [=] En have i gave (3)
13.50 [=] En have i gave (4)
14.30 [=] Han, hun og haven
(4)
15.00 [=] Han, hun og haven
(5)
15.35 Det er mig eller hunden!
(2)
16.00 24 timer på skadestuen
(11)
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 [=] Linda P og
stjerneskuddene (1)
20.40 Min idé - vores mission
(3:5)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 [=] Kurs mod fjerne
kyster - Mikkel ser tilbage
23.25 [=] Kurs mod fjerne
kyster (1)
00.10 (G) Bolighajernes lette
ofre (2:3)
00.50 [=] Ingemann og
kongerækken (2:6)
01.35 Nat-tv

18.10 Historiequizzen: Det Kongelige Teater 18.40 Historiequizzen:
Svendborg Fattiggård 19.10 En by i
provinsen (5:17) 20.00 Mandela:
Vejen til frihed Am. drama fra 2013
med Idris Elba og Naomie Harris.
22.20 Zombie - Sange der ændrede
verden 22.30 Deadline 23.00 (G)
Debatten 00.00 (G) Lille pige 01.25
Deadline nat

17.45 Syv mænd sejrer Am. western
fra 1960 med Steve McQueen og Yul
Brynner. 19.50 Før søndagen 20.00
Englands største nationalpark med
Simon Reeve (1:3) 21.00 Tæt på
sandheden 21.30 Sådan bliver du
bodyguard 22.30 Deadline 23.00
Filmperler: Hannah og hendes søstre
Am. drama fra 1986 med Mia Farrow og Woody Allen. 00.45 Nat-tv

17.30 Operarejsen (5:8) 18.15 Operarejsen - Et vrid i bananen (6:8)
19.00 Luisi dirigerer Brahms 2.symfoni 19.50 Soundtrack Service med
Han Duo 20.00 Forsvundne verdener og skjulte skatte (1:3) 21.00
Kampen om historien (4) 21.30
DR2s store danske rockhistorie - Tøjet (4:4) 22.00 Kulturelt (3) 22.20
Filmselskabet Delight (3) 22.30
Deadline 23.00 (G) Tæt på sandheden 23.30 (G) Krypto - Et kæmpe
sats 00.00 Nat-tv

18.25 Historiequizzen: Davids Samling 18.55 Historiequizzen: Horsens
Statsfængsel 19.25 Teorien om det
hele - med Holger Bech Nielsen
(3:3) 19.38 (G) Filmselskabet Delight (3) 19.45 Vilde ekspeditioner
til det ukendte II (5:6) 20.40 Desert
One: Gidseldramaet i Teheran 22.30
Deadline 23.00 Mindet om et mord
(2:4) 23.50 (G) Grønlands forsvundne børn (3:3) 00.20 Nat-tv

17.50 Death in Paradise (3) 18.50
Fint skal det være (2) 19.30 Fint skal
det være (3) 20.05 Detektiv ved et
tilfælde (5) 21.00 Kriminalkommissær Barnaby (5) 22.45 En sag for
Frost (1) 00.05 Nat-tv

18.45 Fint skal det være (4) 19.25
Fint skal det være (5) 20.00 [=] Med
på noderne 20.55 [=] Ta' lidt solskin
Dan. folkekomedie fra 1969 med
Axel Strøbye og Poul Bundgaard.
22.50 [=] Brdr. Olsens 50-års jubilæumskoncert 23.45 (G) ABBA
Forever 00.45 Nat-tv

18.00 Historiequizzen: Stevnsfortet
18.30 Historiequizzen: Korsbæk
19.00 Christian X og de forsvundne
fattigbreve (1) 19.30 Christian X og
de forsvundne fattigbreve (2) 20.00
Virkelighedens retsmedicinere (1:3)
21.00 Tilbage til Dublin (4:6) 21.50
(G) Niels Bohrs hemmelighed: Gråzone (4:5) 22.20 På skuldrene af H.
C. Ørsted - Kan der være huller i
tiden? (4:6) 22.30 Deadline 23.00
Mindet om et mord (1:4) 23.55 (G)
Vilde ekspeditioner til det ukendte
II (4:6) 00.50 Nat-tv

17.45 (G) Luksusfælden 26 (9:10)
18.45 The Single Moms Club Am.
drama fra 2014 med Nia Long og
Wendi McLendon-Covey. 21.00
Ocean's Twelve Am.-aust. actionkomedie fra 2004 med George Clooney
og Brad Pitt. 23.45 (G) A Few Best
Men Aust.-eng. komedie fra 2011
med Laura Brent og Xavier Samuel.
01.45 Nat-tv

18.25 (G) Ocean's Twelve Am.-aust.
actionkomedie fra 2004 med George
Clooney og Brad Pitt. 21.00 Ocean's
Thirteen Am. drama fra 2007 med
George Clooney og Brad Pitt. 23.35
(G) Downsizing Am. drama fra 2017
med Matt Damon og Christoph
Waltz. 02.20 Nat-tv

18.00 SEAL Team (18:20) 19.00
SEAL Team (19:20) 20.00 NCIS 18
(5) 21.00 Det mørke tårn Am. actionfilm fra 2017 med Matthew
McConaughey og Idris Elba. 23.00
No Good Deed Am. thriller fra 2014
med Idris Elba og Taraji P. Henson.
00.50 Nat-tv

17.45 Fodbold: Liverpool-Chelsea
19.45 Fodbold: Liverpool-Chelsea
- opfølgning 20.30 En vild pjækkedag Am. komedie fra 1986 med Matthew Broderick og Jeffrey Jones.
22.50 (G) Det mørke tårn Am. actionfilm fra 2017 med Matthew
McConaughey og Idris Elba. 00.50
Nat-tv

17.55 (G) Grantchester (3) 18.50
Fint skal det være (6) 19.30 Fint skal
det være (7) 20.05 Fint skal det
være (8) 20.45 [=] Hvem vil være
millionær? (6) 21.45 [=] Næsbygårds arving Dan. folkekomedie fra
1965 med Poul Reichhardt og
Asbjørn Andersen. 23.30 [=] Sygeplejeskolen (3:6) 00.15 Nat-tv

17.30 (G) Ocean's Thirteen Am.
drama fra 2007 med George Clooney og Brad Pitt. 20.00 (G) Luksusfælden 27 (2) 21.00 Ocean's 8 Am.
actionkomedie fra 2018 med Sandra
Bullock og Cate Blanchett. 23.20
(G) The Bone Collector Am. actionfilm fra 1999. 01.50 Nat-tv

18.00 Fodbold: 3F Superligaen
20.00 Fodbold: Onside 22.00 Falling Down Am. thriller fra 1993 med
Michael Douglas og Robert Duvall.
00.25 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (4) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (4) 19.20 [=] Lykkehjulet (5) 19.50 [=] Hvem vil
være millionær? 20.40 [=] Meyerheim og stjernerne (4) 21.30 [=]
Pigen og drømmeslottet Dan. lystspil fra 1974 med Lisbet Dahl og
Karl Stegger. 23.15 [=] Hvem vil
være millionær? 00.05 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 19 19.00
Koch'en på toppen (5:5) 20.00 Journey 2: Rejsen til mysteriets ø Am.
eventyrfilm fra 2012 med Dwayne
Johnson og Michael Caine. 22.00
San Andreas Am. actionfilm fra
2015. 00.10 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (19:20) 18.55
SEAL Team 3 (20:20) 20.00 NCIS
18 (6) 21.00 Fury Am. krigsdrama
fra 2014 med Brad Pitt og Shia LaBeouf. 23.50 (G) Falling Down Eng.

17.40 Death in Paradise (5) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (5) 19.20 [=]
Lykkehjulet (6) 19.50 [=] Spørg
Charlie 20.30 Kriminalkommissær
Barnaby (6) 22.15 Grantchester (4)
23.05 [=] Hvem vil være millionær?
23.55 [=] Jarls Quizshow (2) 00.40
Nat-tv

18.00 Luksusfælden 19 (2:14) 19.00
Koch'en på toppen 2 (1) 20.00 Luksusfælden 27 (3) 21.00 Hercules
Am. eventyrfilm fra 2014 med
Dwayne Johnson og Ian McShane.
23.00 Walking Tall Am. actionfilm
fra 2004 med The Rock og Neal
McDonough. 00.35 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 3 (20:20)
18.55 SEAL Team 4 (1:20) 20.00
NCIS 18 (7) 21.00 Elitesoldaten
Am. actionfilm fra 1986 med Clint
Eastwood og Marsha Mason23.50
(G) Fury Am. krigsdrama fra 2014
med Brad Pitt og Shia LaBeouf.
02.40 Nat-tv

Vand haven med opsamlet regnvand
Der er ingen grund til at
bruge vandværksvand til
havevanding, når opsamlet
regnvand er gratis.
Prøv engang at tjekke prisen på vand. Du betaler for
at få vandet leveret, men du
betaler i høj grad også for at
slippe af med det igen via
diverse afgifter. Tillagt
moms kommer prisen for
en kubikmeter vand til at
koste på den forkerte side
af 50 kroner, og hvis du ofte
vander i haven, bruger du
årligt adskillige kubikmeter
vand til vanding. Heldigvis
er forårsbyger og sommerregn endnu ikke belagt med
afgifter, og opsamlet regnvand er ganske enkelt gratis
vand til havevanding.
Det er ganske simpelt at
opsamle regnvand. Køb en
regnvandstønde eller flere
som kan kobles til et nedløbsrør fra taget. Tønden
behøver ikke stå lige ved
nedløbsrøret. Hvis du ønsker at skjule den et stykke
væk - bag et par buske
måske - kan du lede vandet
fra nedløbsrøret og hen til

Vandet fra tagrenden ledes på simpel vis ned i en tønde,
hvorfra der kan tappes vand til haven. Foto: Kehlet
tønden via en vandslange.
Dermed har du masser af

vand til havevanding. Man
kan naturligvis risikere at

løbe tør for gratis regnvand
i tørre perioder, men det
kan én eller flere ekstra
regnvandstønder råde bod
på.
Der er ikke kun økonomiske grunde til at opsamle
regnvandet, for opsamlet
regnvand indeholder ikke
kalk, hvilket er godt for
mange planter.
Der er også en række andre
fordele, blandt andet:
- Ved at opsamle regnvand
nedsættes risikoen for oversvømmelser.
- Man hjælper miljøet ved
at lede vand ned til grundvandet, når regnvandet bruges til at vande haven med.
- Man sparer på energien
ved at skåne et rensningsanlæg, der ellers skulle
rense næsten rent vand.
Så der er ikke noget at betænke sig på. Indkøbet af
regnvandstønden er en engangsudgift, og med de høje
danske priser på vandværksvand vil udgiften hurtigt være tjent ind, når du
begynder at vande.

Mangler du en MURER?
ALT I MURERARBEJDE TIL PRIVAT OG ERHVERV

Er det tid til

Ring og hør

ny varmekil

nærmere om

de?

tilskud

TOTALENTREPRISE
NYBYG OG TILBYG
RENOVERING
FLISE ARBEJDE
FORSIKRINGSSKADER

Uforpligtende tilbud
Kreativ sparring
Faglig stolthed
Kvalitet og præcision
Levering til aftalt tid

Advokat holdt foredrag
for pensionister i Tinglev

Tinglev / Uge Pensionistforening afholdt i torsdags et
foredrag med Advokathuset Muurholm.
Vivi Muurholm fortalte om
arv, testamenter og ikke
mindst fremtidsfuldmagter.
En fremtidsfuldmagt er et
privat selvvalgt alternativ til
værgemål. Fremtidsfuldmagten træder først i kraft
og virke, hvis du en dag bliver syg eller mentalt svækket og derved mister evnen
til at tage vare på økonomiske forhold, som adgang til
at betale regninger, omlægge lån eller ansøge om
offentlige ydelser, samt per-

sonlige forhold f.eks. adgang til at søge offentlig
hjælp, hjemmehjælp, bede
om aktindsigt i patientjournaler m.m.
Iflg. advokaten burde alle
over 18 år lave en fremtidsfuldmagt, den kan udstedes
til en eller flere personer,
som du selv udpeger.
Hvis man ikke har en sådan
fuldmagt kan hverken ægtefælle, børn eller andre repræsentere dig, ej heller
sælge en ejendom.
Det var en spændende og
meget interessant eftermiddag.

Tinglev
Bil tlf. 21 20 15 43

Følg os på Facebook

v/ Morten Justesen

aabenraa.venstre.dk

Service - reparation - nyt indenfor

HALV PRIS

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

på beklædning og fodtøj i butikken,
den første lørdag i hver måned

DO RINGE TÆ MÆ - Æ KOMME TÆ DÆ

…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

Stoltelundvej 9 - 6360 Tinglev
mail@NTTS.dk - www.ntts.dk
Tlf. 7467 6842

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...

Hos os kan du

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

(også fra dødsbo)
der kan sælges i vores butik
Ring om aftale, tlf. 50 52 20 11

TINGLE MALER

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

BLIKKENSLAGER
ARBEJDE

Vi afhenter møbler

få

trale
100% miljø-neu
tryksager Kontakt os for
mere info

Telefon 74 64 40 38 · mail@iprinting.dk

ClimateCalc

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

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

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

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

Tlf. 21 26 43 81
17

Tinglev-Uge
Pensionistforening

Tinglev, Bov, Lundtoft,
Rødekro og Aabenraa

Tinglev Begravelsesforretning

Pensionisttur med fjordbåden
Helene på Haderslev fjord

Rejseudvalget tilbyder:

Tjekkiet

Thomas
Møller
Jensen

tirsdag den 7. juni

• GARANTI
• TRYGHED
• SIKKERHED

Vi kører i bus med afgang fra banegården kl. 8.45
Tingev kirke kl. 9.00.
Pris 300,- pr. person.
Turen varer ca. 4,5 time med afgang
fra Haderslev kl. 10.
Der serveres et rundstykke med kaffe/te på udturen.
På Årø er der en lille guidet gå-tur.
På hjemturen serveres der tre håndmadder.
Inden vi lander i Tinglev serveres der kaffe med
hjemmebagt kage.

8 dages rejse med fly
20.-27. september 2022
Bemærk! - fristen for tilmelding er forlænget
Pr. person kr. 9.910 tillæg enkeltvær. kr. 920
Tilmelding senest den 15. juni
Annelise Følster - tlf. 20 94 35 95
mail: a-hfoelster@mail.dk

Tilmelding senest den 24. maj til Jes på
tlf. 74 64 43 71 / 23 28 55 07
Tinglev og Uge Pensionistforening

Der er stadig ledige pladser på turen til Sydfyn.
Læs rejsebeskrivelserne på
www.aeldresagen.dk/aabenraa
aktiviteter/Rejser og Ture

Sig tillykke i

Kurt
Jensen

Døgnvagt 74 64 42 11
Gudstjenester
TINGLEV
Søndag d. 15. kl. 10.30.
Søndag d. 22. kl. 10.30.
BJOLDERUP
Fredag d. 13. kl. 10.00:
Konfirmation.
Søndag d. 22. kl. 10.30.
UGE
Søndag d. 15. kl. 9.00.
BYLDERUP
Fredag d. 13. kl. 10.30:
Friluftsgudstjeneste.
Søndag d. 15. kl. 10.30.
Søndag d. 22. kl. 9.00.

RAVSTED
Søndag d. 15. kl. 10.30.
Søndag d. 22. kl. 10.30.
LM BYLDERUP-BOV
Fredag d. 13. kl. 10.30.
Søndag d. 22. kl. 10.30.
NORDSCHLESWIGSCHE

GEMEINDE
BYLDERUP:
Søndag d. 15. kl. 14.00.
KLIPLEV:
Søndag d. 15. kl. 16.00.
UGE:
Søndag d. 15. kl. 14.00.

Tinglev kirke
Gudstjenester
i Tinglev kirke

Sognepræsten
orienterer

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

Pinsedag i det fri
I år genoptager vi traditionen
med fælles dansk-tysk gudstjeneste pinsedag efter to års ufrivillig
corona-pause.
Gudstjenesten finder traditionen
tro sted på græsplænen på kirkegården, hvor der vil være sat et
telt op. Gudstjenesten, der vil
veksle mellem dansk og tysk, begynder kl. 14.00, og bagefter vil
der være kaffebord. Vel mødt til
en hyggelig eftermiddag i det fri.

15. maj 4. søndag efter påske
kl. 10.30
v/Søren Wogensen
22. maj 5. søndag efter påske
kl. 10.30
v/Søren Wogensen
26. maj Kristi Himmelfart
kl. 10.30
v/Søren Wogensen
29. maj 6. søndag efter påske
kl. 10.30
v/Søren Wogensen
5. juni Pinsedag kl. 14.00
fælles dansk-tysk

Tinglev
kirke

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.

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

forårskoncert i
tinglev kirke

Menighedsrådet
orienterer
Næste ordinære møde
den 17. maj kl. 19.00

Onsdag den 11. maj kl. 19.00

En spændende og varieret
koncert med fællessang og
mange musikalske indslag
De deltager:
Børnekoret – Sognekoret –
Cecilie Specht
Kontrabas:
Henrik Bennhøft-Birk
Percussion: Lucas Søndergaard
Klaver: Doris Sommerlund

Indre Mission
program
Maj
Søndag den 15. – fredag den 20.
Teltmøder i Hjordkær
Program følger

Der er gratis adgang

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

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

RAVSTED KIRKE

kirke nyt

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

Det foregår i Rebbølcentret undtagen turene.

Sangcafé

Heldagstur
med bus og skib

tirsdag 17. og 31. maj kl. 9.30

Onsdag d. 25. maj

Jørn Buch foredrag
om Ejderen som grænse
mandag den 30. maj kl. 14.30

Gudstjenester

Aktiviteter

14.05.22 kl. 11.00
Lørdagsdåb

Der er Minicamp for minikonfirmanderne
d. 11.-12. juni.
Vi slutter af med en familiegudstjeneste
d. 12. juni kl. 14.00. Håber at se mange til
denne gudstjeneste, hor minikonfirmanderne deltager, og vil vise, hvad de har lavet

15.05.22 kl. 10.30
Signe Bøje Sahner
22.05.22 kl. 10.30
Søren Wogensen

Følgende tre arrangementer er med
tilmelding på hjemmesiden
Ældresagen Tinglev eller til
Ole 71 75 52 04 eller
Preben 40 29 01 25

Søndagskoncert
22. maj kl. 14
med det kendte Sønderjyske kor
VISVOCAL
Pris 50 kr. og det er med kaffebord.
75 pladser tildeles efter først til
mølle princippet

29.05.22 kl. 10.30
Signe Bøje Sahner

Sejltur på Haderslev Fjord med
fjordbåden .Helene til Årø.
Middag med dessert ombord.
Kaffebord på Årø på Brummers
Gård.
Pris 500 kr.
Afgang Kirkepladsen Tinglev
kl. 10.45
Hjemkomst ca. kl. 15.45

Tysklandsbustur
med Jørn Buch
En tur langs den gamle Ejdergrænse
Onsdag d. 15. juni.
Pris 525 kr.
med forplejning undervejs.
Afgang Kirkepladsen Tinglev
kl. 8.30. Hjemkomst ca. kl. 18.

Alle
er
velkomne

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

Maj
Lør.

14. Lokalhistorisk Forening for Tinglev og omegn besøger Museum
Sønderjylland i Haderslev kl. 13.00.

Søn.

15. Open Air koncert med Tønder Gospelkor på Jyndevadgaardvej 5 i
St. Jyndevad kl. 13.00.

Tir.

17. Ældre Sagen Tinglev afholder sangcafé i Rebbølcentret kl. 9.30.

Tor.

19. Plejehjemmet Grønningen Tinglev inviterer til fyraftensmøde kl. 17.00.

Søn.

22. Tinglev-Uge Pensonistforening afholder lottospil i Borgerhuset i Tinglev
kl. 14.00.

02.06.22 kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste
05.06.22 kl. 10.30
Pinsegudstjeneste
med dåb
12.06.22 kl. 14.00
Familiegudstjeneste
med deltagelse af
minikonfirmander

Begravelser/
bisættelser
Peter Christian Schrøder

Fra venstre: Esben Christensen, Larissa Pall,
Nanna Ommen, Anne Vester, Emma Carstensen,
Anne Thomsen, Signe Bøje Sahner

Nyt fra præsten
Konfirmanderne havde længe danset om den varme grød, og d. 30. april
2022 kl. 10.30 skete det endelig.
De 6 skønne konfirmander gik ind i Ravsted Kirke til tonerne af Here
Comes The Sun.
Det var en særlig dag, som blev fejret sammen på tværs af generationer.
Konfirmanderne fik taget et billede, som kommer til at hænge ude i våbenhuset. Det er man mere end velkommen til at se. De blev en del af historien. En del af en lang tradition. De har et tilhørssted, hvor de altid kan
finde hjem. Et sted, hor de kan komme, når livet er fyldt med glæde, og
når sorgen fylder.
På det år der er gået, og i den tid, jeg har haft med de unge mennesker,
er der sket en udvikling. Selvstændigheden er ikke til at tage fejl af. Den
spirer, og når man sår et frø hos dem, så vokser det.
Det har været særligt at få lov til at se jer gribe de frø, jeg har lagt for
deres fødder.
De er ved at udvikle deres personlighed og ved at finde ud af, hvor de
skal hen i dette liv. Det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den
anden. Livet er ikke en slutspurt, og det er helt i orden, at det tager sin
tid.
Teologen Søren Kierkegaard sagde, at hvis man ikke vover, så taber man
sig selv.
Det er bedre at miste fodfæste for en stund. Nogle gange bliver vi nødt til
at bevæge os ud på dybt vand, og det er her, man mærker, at man virkelig lever. Der hvor man ikke kan bunde, men det er en del af processen,
og det er i orden, at man ikke rammer plet hver gang.
Kære konfirmander
I er nogle skønne unge mennesker med noget på
hjerte. Gå ud i verden og vind selvstændighed. I har det i jer, og I skal ikke
være bange for at fejle. I er dygtige, engagerede og skønne.
Jeres sognepræst Signe Bøje Sahner

Søn. 22. Ældre Sagen Tinglev inviterer til koncert med VisVocal Rebbølcentret
kl. 14.00.
Ons. 25. Ældre Sagen Tinglev arrangerer heldagstur med Fjordbåden Helene i
Haderslev. Afgang fra Tinglev kl. 10.45.
Man. 30. Ældre Sagen Tinglev inviterer til foredrag med Jørn Buch i
Rebbølcentret kl. 14.30.
Tir.

31. Ældre Sagen Tinglev afholder sangcafé i Rebbølcentret kl. 9.30.

Juni
Søn.

5. Tinglev Forum inviterer til grundlovsfest i Byskoven i Tinglev kl. 12.00.

Tir.

7. Sozialdienst Burkal arrangerer udflugt til TV-Syd.

Sognepræst
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: Ravsted Sogn
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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

