
UGE 21                                                                                      ONSDAG/TORSDAG DEN 25./26. MAJ 2022                                                                            99. ÅRGANG 

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/STINGLEV

GRUNDLOVSDAG  
PÅ FRILUFTSSCENEN 
SØNDAG DEN 5. JUNI KL. 12.00

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. 

• 18. juni:  
Opera På Grænsen-
koncert på Frilufts-
scenen i Byskoven. 
 
 

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

• 14. august:  
Musik og fadøl med 
to bands på Frilufts-
scenen i Byskoven. 
 
 

• 20. november: 
 Teatret Møllen med 
”En juleforestilling” i 
Tinglev Fritidscenter. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Velkommen i Byskoven

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

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

Koldt, rent og lækkert drikkevand 

Stort udvalg af vandkølere... 
Fås med koldt eller tempereret vand 
Hvorfor vælge en vandkøler
• Sundt rent drikkevand takket  

være avancerede filtre fra  
Oasis og Brita  

• Miljøvenlighed: genbrugelige  
kølere og CO2-neutrale produkter 

• Professionel installation og  
vedligeholdelse af velkvalificerede 
EPDWA-ingeniører  

• Faste priser 

• Let at anvende 

• Multifunktionelle 

• Ubegrænset  
vandforsyning

RING  OG HØR  NÆRMERE  HOS LEIF

Børnene fik sand i sandkassen

Tinglev- og omegns Ringriderforening afholder  
Ringriderfest Ringriderfest 
Have- og traktorringridning  
lørdag den 28. maj kl. 13.00  
på Ringriderpladsen Flensborglandevej. 
 
Start gebyr 25 kr.  
Der er præmier både til havetraktor og stor traktor.  
Kørekort til stor traktor er et krav. 
Tilmelding kan ske til Aksel Juhl på 20819355 
  

Ringridning søndag den 29. maj kl. 11.00 
Alle er velkommen. Der må være 2 ryttere pr. hest og der rides i 2 
hold. Alle deltagende ryttere skal medbringe præmie for voksne 
80,00 kr. og børn 40,00 kr. 
  
Glæder os til at se jer 
  

Tinglev- og omegns Ringriderforenings bestyrelse

Knap var sidste skovlfuld 
sand lagt i den nyetablerede 
sandkasse på det midlerti-
dige asylcenter på Grønne-
vej i Tinglev, før glade og 
forventningsfulde ukrain-
ske børn strømmede til. 
Efter få minutter var der 
jubel og glade ansigter hos 
de legende børn. 
 
Det er det tidl. plejehjems 
sø, der er blevet fyldt op 
med 40 tons sand. Sandet, 
der er leveret af Aabenraa 
Kommune, kunne ikke le-
veres direkte i sandkassen, 
så Petro Ustymchyk hen-
vendte sig til Tinglev HHI 
for at få hjælp. 

»Vi fik sendt en mail rundt i 
foreningen og i løbet af et 
par timer havde vi hele fire, 
der havde en minigraver og 
ville hjælpe. Det var super 
fedt at kunne meddele 
Petro, at vi havde mulighed 
for at flytte sandet for bør-

nene«, siger formand for 
Tinglev HHI, Tim Skov-
mand. 
Tinglev HHI har også udar-
bejdet et bykort over Ting-
lev og oversat til Ukrainsk, 
så det bliver lettere at finde 
rundt i byen.
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TAKSIGELSER

En stor tak 
for opmærksomheden til 
vort diamantbryllup. 
Tak for den fine ranke, 
kurvene, alle gaver m.m. 
Tak til vore børn og svi-
gerbørn for den store 
hjælp.  
Det belv en delig dag. 

Inge og Kjeld Lund 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mange tak 
for opmærksomheden ved 
min konfirmation.  
Tak for alle hilsner, blom-
ster, chokolade og breve i 
vores postkasse. 
Jeg havde en dejlig dag, 
lige præcis som jeg havde 
ønsket. 

Marina Petersen 
og forældre 

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

Hjertelig tak 
For opmærksomheden ved 
min 80 års fødselsdag. 
Jeg havde en dejlig dag. 

Venlig hilsen 
Bent - Vippel 

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

Hjertelig tak 
For venlig deltagelse ved 
vor kære mor  

Traudi Jørgensen’s  
bisættelse. 

Med venlig hilsen 
Familien 

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

Mange tak 
for venlig deltagelse ved 
vor mor  

Heidi Møller’s  
bisættelse. 

Kærlig hilsen 
Familien 

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

Tusind tak 
for venlig deltagelse ved 
vores far  

Erich Jakob Petersen’s  
begravelse. 
Tak for blomster, bidrag 
og tanker. 

På familiens vegne 
Anette og Ina 

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

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

70 11 07 07

TVÆRVEjEN 5 · 6360 TINGLEV · TLf. 74 64 40 38 
MAIL@TINGLEV-BOGTRyKKERI.DK

INDLEVERINGSfRISTER: 
Større ann.: Onsdag kl. 16.00 · Mindre ann.: Torsdag kl. 12.00

HVIS UGEBLADET UDEBLIVER SÅ RING pÅ TLf. 74 64 40 38

Ugebladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og 
tekst. Affotografering af bladets tekst, billeder og annoncer til brug ved mangfoldig- 
gørelse er forbudt uden vor tilladelse.  
Læserbreve og stof med annoncemæssig karakter medtages ikke. 
Ugebladet omdeles onsdag/torsdag og udkommer 24 gange i løbet af 2021 i ca. 9.000 
eksemplarer hver gang. 

TINGLEV

Bil tlf. 21 20 15 43 
v/ Morten Justesen

KLOAKSERVICE 
Weekendvagt 74 64 62 47  

 
 
TELEFON 74 64 62 47 · Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev

Nørremarken 2 · 6360 Tinglev 
Telefon 74 64 40 56

Hvidevare-service 
Rep. og salg af  

hårdehvidevarer... 

Ingen startgebyr

EL-VAGT 
74 64 40 56

Reparation og salg af  

HVIDEVARER   
 

vi bortskaffer de gamle maskiner

stort udvalg i butikken

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

EL-VAGT 74646440

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

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

• Voksbehandlinger 
• Farvning af vipper/bryn

Vestergaards Fodpleje 
V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard  

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

Velkommen til  

Sønderjyllands klinik  
for fodterapi 

 
Klinikken ligger i hjertet af Kliplev,  

tæt ved stationen og busholdeplads. 
 

SUSAN RIES 
Kliplev Toftevej 8, Kliplev, 6200 Aabenraa 

tlf. 22 39 77 74 
sries@soenderjyllands-klinik-for-fodterapi.dk 
www.soenderjyllands-klinik-for-fodterapi.dk

Statsautoriseret fodterapeut 
- din garanti for patientsikkerhed! 

Petersen’s VVS 
v/ Jørgen Petersen 
 
Garverland 10A · 6372 Bylderup Bov 
Mobil 21 70 15 07 · Telefax 74 76 15 07 
E-mail: mail@petersensvvs.dk

Udfører alt indenfor: 

VAND - VARME - SANITET 
BLIKKENSLAGERARBEjDE

Med et resultat på 99 mio. 
kr. før skat i årets første 
kvartal, fortsætter Vestjysk 
Bank med at levere gode re-
sultater. Aktivitetsniveau-et 
er højt, både hos bankens er-
hvervs- og privatkunder. 
Trods mange usikre forhold 
på de finansielle markeder 
fastholder Vestjysk Bank 
forventningerne til hele året.    
 
Vestjysk Bank har netop of-
fentliggjort bankens første 
kvartalsregnskab i 2022 
med et resultat på 99 mio. 
kr. før skat. Til sammenlig-
ning var resultatet af første 
kvartal i 2021 på 105 mio. 
kr. før skat.  
 
Administrerende bankdi-
rektør i Vestjysk Bank, Jan 
Ulsø Madsen, siger:  
»Vi er godt tilfredse med 
det driftsmæssige resultat af 

årets første kvartal. Banken 
er inde i en sund og fornuf-
tig udvikling, hvor vi ople-
ver høj aktivitet på flere 
områder, og vi kan se, at 
vores indtjening udvikler 
sig planmæssigt. Vi ser både 
høj aktivitet hos vores er-
hvervskunder over en bred 
kam og hos vores privat-
kunder, hvor det er bolig-
handler og omlægninger 
indenfor realkreditlån, der 
præger billedet.« 
 
Vestjysk Banks kvartals-
regnskab er acceptabelt, 
især fordi resultatet er på-
virket af de stigende renter, 
som har påvirket kursvær-
dien af bankens egenbe-
holdning af obligationer 
negativt med 58 mio. kro-
ner. Egenkapitalen forren-
tes med 7,4 pct. i første 
kvartal. 

Vestjysk Bank  
leverer godt resultat 

Tryksager, så ring på 

74 64 40 38

Find dit nye hus i...

Der er god anledning til at 
flage d. 26. maj, for da fylder 
Danmarks populære Kron-
prins Frederik 54 år. 
Kronprinsen er en travl 
herre, der må have meget at 
se til i kombinationen 
Kronprins og far til fire. 
Hverdagen er fyldt med of-
ficielle gøremål, og alene et 
kig på listen over den række 
foreninger og selskaber, han 
er protektor for, eller hvor 
han enten er æresudnævnt, 
har æreshverv eller er æres-
medlem af, kan tage pusten 
fra de fleste.  
Alene listen over æresmed-
lemsskaber omfatter: Aa-
benraa Golfklub, Christian 
Den Fjerdes Laug i Aal-
borg, Dansk Mongolsk Sel-
skab, Dansk Sportsdykker 
Forbund, Dansk Tennis For-
bund, Den Internationale 
Olympiske Komité (IOC), 
Foreningen af Officerer 
uden for aktiv Tjeneste 
(FOUAT), Foreningen til 

den ædle Hesteavls Frem-
me, Fredensborg Golf Club, 
Furesø Golfklub, Garder-
foreningen i København, 
Graasten Rideklub af 2004, 
Gråsten Sejlklub, H.M. Ko-
nungens Jagtklubb (H.M. 
Kongen af Sveriges Jagt-
klub), Hobie Cat Danmark, 
Hovedstadens Go-Kart 
Klub, International Tennis 
Club of Denmark, Kongelig 
Dansk Yachtklub, Kongelig 
Norsk Seilforening, Køben-
havns BMX Klub, Køben-
havns Golf Klub, Marine- 
foreningen, Odsherred 
Golfklub, Rytterofficersfor-
eningen, Special Forces 
Club’s Overseas Committe 
as the representative of 
Denmark, Sømandsforenin-
gen af 1856, The Royal 
Yacht Club of Tasmania, 
The Royal Yacht Squadron, 
Kunglige Svenska Segel-
sällskapet, Fredensborg 
Tennis Klub. 
(Kilde: Kongehuset.DK)

En travl Kronprins  
Frederik fylder 54 
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Ravsted 
Byfest
2022

Torsdag den 16. juni
17.45 Ravsted Byfest Crossløb alle kan deltage, se opslag.
18.45-22.00 Åbent telt og helstegt pattegris
21.00-22.00 Happy hour, få 2 genstande for 1 pris

Fredag den 17. juni
18.00- 18.30 Børnefrokost i festteltet pris 50,00 kr. Der bliver trukket 

præmier på indgangsbilletten. Billetter købes hos Let Køb
17.00-17.15 Start bilorienteringsløb – ved spejderhytten
17.30- 19.00 Vejning til traktortræk med plæneklipper traktorer

Tilmelding til Benny Lorenzen tlf.: 20 12 61 73
18.30 Fodboldkamp serie 3 mod Rødekro på Ravsted Stadion
18.30- 21.00 Sodavandsdiskotek i festteltet v. Diskotekfly. 

Præmier på indgangsbilletten.
19.00- 21.00 Traktortræk der køres i forskellige vægtklasser. 
21.30- 02.00 Diskotek i festteltet v. Diskotekfly. Entré 50,00 kr. 
23.00 Strip-tease M/K
00.15 Strip-tease M/K
02.00 Diskotek slutter

Lørdag den 18.juni
9.00- 10.30 
9.00- 15.00 

10.00-15.00 
9.45 

11.00 

12.00 
13.00 
14.00 
15.00- 16.00 
17.00          

Gratis morgenkaffe i teltet, sponsor Ommen
Messe og mærken på festpladsen med:
Hoppepude, kræmmermarked,  lykkehjulskonkurrence, 
tyske skole/børnehave, Ravsted Børneunivers,  
Jagtforening m.m.
Bordfodboldturnering, s  andet opslag
Samling ved kirken for motorcykler og 
veterantraktorer
Traktorringridning på pyntede cykler tilmelding 
Claus Thomsen 23 35 99 98, med gyldigt kørekort
 i forb. med traktor 
Synnejysk kah t, hvem æ best tæ synnejysk oe
Børne-ekstremløb 8-12 og 12-16 år tilmelding i baren. Pris 20,- 
Ravsted Ekstremløb. Tilmelding i baren. Pris 50,-
Perlegrusmekanikerdyst
Ravsted mærken slutter

Lørdag aften

19.30- 02.00 
HAWAIIFEST i teltet, hvor sognets
borgere mødes til en festlig aften.

MENU: Forskellige ags sild  
Chilimarineret kyllingebryst, kamsteg med sesam, 
krydderkartofler, flødekartofler, forskellige slags 
salat med flute. 
Is m. chokoladesovs
Pris: 175,00 kr.

Bord/plads skal bestilles i baren, max 16 pers. 
ra fredag kl. 18.00

Billetter kan købes hos Let Køb fra den 1.juni 
Musik: Henrik & Klaus fra OS3
02.00 ommerfesten slutter.

Søndag den 19. juni
11.00 Ringridning, ridekort købes i spejderhytten
13.00 Tombola, hoppepude, kræmmermarked
13.00 Human bordfodbold – tilmelding Søren 20 58 70 50
14.30 Lagkagerally. Kom og smag byens bedste lagkage

+ kaffe for 35,00 kr. Lodtrækning blandt alle lagkager.
Tilmelding til Ulla 24 49 18 41

15.45 Omridning konge
16.00 Tryllekunstner Henning Nielsen, Ravsted´s eget talent
16.20 Ravsted Dyst v. Tina Ommen
19.30 Byfesten slutter for denne gang.

Byfesten forbeholder sig ret til ændringer i programmet.
Benyt gerne vores postkasse i teltet, uanset om du har ris,
ros eller en god idé. Alt er velkommen. 

Leje af stand: Bobby 60 15 76 93 Jens Peter 22 37 22 76
Standleje:
Hele weekenden 40,00 pr. meter inkl. strøm
Pr. dag                100,00 ekskl. strøm
Børn gratis
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Kære Lene 
Hjertelig tillykke med din 
konfirmation den 26 maj. 

Kærlig hilsen 
Sara 

Mor og Peter 
Far og Anke 

Rikke og Torben 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hej I to 
Stort tillykke med jeres 
guldbryllup. 

Kærlig hilsen fra jeres 
Børn, svigerbørn og  

børnebørn 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

WAU WAU WAU -  
teløk mæ æ dau. 
70 år du blir' -  

vi det til ingen sir' -  
wuf wuf wuf. 

Hilsen fra  
de ruhåret 

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

Betal med  
 
 
 
 
 

hos  
Ugebladet 

10890 

Kære søste og moste 
Vi ønsker dig alle hjertelig 
tillykke med din fødsels-
dag. 
Vi glæder os til at fejre dig. 

Kærlig hilsen 
fra os alle 

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

Kære Kira 
Stort tillykke ned din 10 års 
fødselsdag den 2. juni. 

Ønskes af 
bedstemor, bedstefar og 

Nilo 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hej Marie-Louise 
Hjertelig tillykke med din 
fødselsdaw. 
Håber du for en go daw, 
med mange gode gaver. 

knus og kram fra  
bedstefar og bedstemor 

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

Stående fra venstre: Jens Frandsen, Nicklas Køcks Hansen, Casper Tønder Nielsen,  
Poul Erik Gildhoff (sognepræst). Siddende fra venstre: Fiona Foverskov Quilty,  

Kathrine Blume Lorenzen, Mathias Beeck Pedersen

Årets konfirmander i Bylderup kirke 
 

Stående fra venstre: Malich Hansen Neuschild Poczkaj, Emil Simonsen,  
Mathias Andresen Hansen, Poul Erik Gildhoff (sognepræst). Siddende fra venstre:  

Mie Agnethe Bonde Schmidt, Cecilie Wolff Bossen, Nicklas Thomsen

Årets konfirmander i Burkal kirke 
 

Kære familie, venner, kolleger,  
naboer og andet godtfolk 

 
I anledning af Elisas fødselsdag den 21. juni  

vil vi gerne invitere jer til  
Brunch  

på Slogs Herreds Hus  
lørdag den 25. juni kl. 10.00. 

 
Af hensyn til køkkenet bedes om tilmelding senest  

den 15. juni til tlf. 29 70 89 59 / 21 96 28 14  
 

Kærlig hilsen  
Elisa og Aage
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    Kontakt os alle dage på 
Brian tlf. 28 77 52 52 · info@safrens.dk

Ingen skjulte gebyrer el. tillæg 
 Beskyttende imprægnering 

   Miljøgodkendt 
   Fuld tilfredshedsgaranti 

Efter

Årlig  
behandling  
med skum  

holder algerne  
væk

Før➞

EfterFør➞
Fliserens 

incl. imprægnering fra  

45.- 
pr. m2 

(Sand kan tilkøbes)

Der er et stort sponsorbe-
løb på vej til Tinglev IF, der 
med foreningens sponsoraf-
tale med OK kan se frem til 
ekstra støttekroner i for-
eningskassen. 
 
Ovenpå en svær og udfor-
drende tid under corona 
giver OK endda 30 procent 
ekstra i sponsorstøtte til 
Tinglev IF.  
I stedet for en sponsorcheck 
på 25.307 kroner modtager 
foreningen nu hele 32.899 
kroner.  
 
Vil man støtte Tinglev IF, 
kan det godt betale sig at 
tanke hos SuperBrugsen 
Tinglev. Det er nemlig OK 
og forhandleren, der udbe-
taler pengene til foreningen. 
»Sponsoratet betyder, at 
mange ting bliver nemmere. 
Med de penge i ryggen kan 
vi afprøve eller implemen-
tere flere ideer,« siger Tor-
ben Groos, som er formand 
for Tinglev IF. 
 
Som et eksempel nævner 
han, at foreningen brugte 
noget af støtten fra OK til at 
prøve at starte en svømme-
afdeling op. Det viste sig at 
være en af de rigtigt gode 
ideer. 
»Nu er svømning ved at 
være vores største afdeling 
med lidt over 100 medlem-
mer.« 
Torben Groos fortæller, at 
OK’s sponsorat også var 
med til at finansiere de trø-
jer, som Tinglev fik lavet 

under coronanedlukningen. 
»Hvert medlem fik en t-
shirt, hvor der på forsiden 
stod: ’Jeg dyrker idræt i 
Tinglev IF’ – og på bagsi-
den: ’Vil du med?’ Det var 
en måde til at styrke folks 
viden om foreningen,« siger 
Torben Groos. 
 
OK-kunder  
sparer pengene op 
OK’s kunder har sparet 
pengene op til foreningen 
ved at tanke på deres OK-
kort eller via OK's app. 
Vælger kunderne at knytte 
OK-kortet til sponsorafta-
len, støtter de nemlig kvit 
og frit for hver liter brænd-
stof, der tankes på kortet.  
 
30 procent ekstra fra OK 
Tinglev IF er en ud af cirka 
2.400 klubber og forenin-
ger, der har en sponsoraf-
tale med OK og dermed 
nyder godt af støtte fra OK. 

Frem til og med maj 2022 
øger det danske energisel-
skab endda sponsorstøtten 
med 30 procent til alle klub-
ber og foreninger med en 
eksisterende OK-kortaf-
tale, så de får ekstra hjælp til 
at klare sig igennem coro-
nakrisen. 
»Vi ved, at denne tid er spe-
ciel vanskelig for alle klub-
ber og foreninger, hvor 
mange har været tvunget til 
at sætte deres aktiviteter på 
pause. Derfor øger vi nu 
støtten til vores loyale og 
trofaste sponsormodtagere 
med 30 procent, så både 
voksne, børn og unge fort-
sat vil have mulighed for at 
dyrke idræt og foreningsli-
vet, der hvor de bor,« siger 
Anders Knudsen, salgsdi-
rektør i OK.

Tinglev IF smed sponsorpenge i 
svømmeafdeling og fik stor succes 

Vi søger omdelere i alle aldre – du 
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit 
fodaftryk i lokalområdet med et 
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob som omdeler. 

Du kan vælge én eller flere ruter. 
Ruterne er i nærheden af, hvor 
du bor, og du kan låne en trailer af 
os, som du kan gå eller cykle med. 

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling.

Bestem selv hvornår på dagen, du vil 
arbejde, inden for vores deadline.

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

Tværvejen 5 · 6360 Tinglev 

Tlf. 74 64 40 38  

mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk 

husk du kan også læse Ugebladet 
online på www.iprinting.dk 

Kontor og trykkeri 
holder lukket 

FREDAG DEN 27. MAJ 
efter Kristi Himmelfartsdag
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– OM VI KAN SÆLGE 
SOMMERHUSET? - prøv 
MIKKELSEN - TOFTLUND 
www.74831280.dk

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

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

HUSK  
du kan booke 

tid når du  
har tid…

…bare bedre bilværksted

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

• Containere 8-40 m3 
• Minilæsser 

• Minigraver 
• Motorbør m.m.

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

JERN & METAL KØBES 
Brian Brix Christensen 

Tlf. 22 56 28 81 

RENS SKROT

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

Tlf. 21 26 43 81 

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

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

Tinglev kloak- og Haveservice 
Aut. kloakmester

Bjolderupgård 
- din alsidige maskinstation

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

 
 

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

Jord søges til dyrkning af biomajs

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

BB1290 presser 
med rotorcutter

Snitning 
 
Skårlægning JF 12M 
med bånd og GPS  
Rivning Claas 4900  
med GPS  
Græssnitning med 
Krone Big X780  
Majssnitning med 
Claas Jaguar 940 
Krone Big X780  
Frakørsel med 40 m3 
og 55 m3 vogne  
Opstakning med  
gummiged  
Opstakning med  
Claas Xerion og  
silofordeler

BJOLDERUPGÅRD MASKINSTATION P/S 
Erik Kristensen · Bjolderupvej 82 · 6392 Bolderslev · Tlf. 21 64 59 56 

Se mere på www.bjolderupgaard.dk 
eller følg os på facebook - søg på »Bjolderupgård« 

Sæson 

2022

aabenraa.venstre.dk

Tinglev  
Følg os på Facebook 

Bliv en del af et fantastisk team! 
 

Deltidsbeskæftigelse som  

Chauffør  
 
Har du nogle timer tilovers, hvor du kunne tænke 
dig et meningsfyldt og vigtigt job? 
 
HPT har brug for deltidschauffører med stort køre-
kort, som er fortrolige med at køre en kølelastbil. 
 
Du skal også være kundemindet og kunne lide  
Hurtig Præcis Transport. 
 
Du bliver kollega med de 5 seniorchauffører, som 
allerede kører for os, som deltidschauffører. 
Timeantal aftaler vi. 
 
Hvis du er interesseret i at høre mere,  
så kontakt straks: 
Mogens Therkelsen på 4028 1454  
eller Jan Sørensen på 7367 5172 
 

HPT er en dynamisk 103-årig familieledet virksomhed, 
der primært beskæftiger sig med transport og lager- 

logistik indenfor temperaturfølsomme produktgrupper.  
Vores fokus er på et højt serviceniveau overfor  
kunderne samt et spændende og behageligt  

arbejdsmiljø for vores mere end 290 medarbejdere. 
 

læs mere på www.hpt.dk

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

Ring på 
tlf. 50 99 02 72 

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

STILLINGER

BOLIG

KØB - SALG - DIVERSE

TINGLEV 
Stor flot lejlighed 110 m2 
Centralt beliggende. 
Med bl.a. brændeovn og 
lille have 
Husleje 4400 kr.  
+ forbrug 

Tlf. 30 46 25 45 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hele 300 deltagere var sam-
let samlet til en stor konfe-
rence i Korsør for at 
markere, at det dansk-tyske 
samarbejde nu går ind i en 
ny støtteperiode frem til 
2027. På dansk side tæller 
samarbejdet Region Syd-
danmark og Region Sjæl-
land. På tysk side det 
nordlige Slesvig-Holsten. 
 
Interreg fremmer en  
innovativ, grøn, attraktiv  
og funktionel region 
Interreg støtter dansk-tyske 
samarbejdsprojekter, som er 
med til at løse problemer, 
der findes på begge sider af 
den dansk-tyske grænse 
inden for fx uddannelse, ad-
ministrativt samarbejde, 
sundhed, turisme, kultur og 
miljøbeskyttelse. 
 
Regionsrådsformand Step-
hanie Lose (V), Region Syd-
danmark, udtaler: 
 
»Jeg ser et stort potentiale i 
et endnu stærkere samar-
bejde henover grænsen. Lige 
nu står vi fx i en voldsom 
energikrise, og fordi vi er en 
del af Interreg-programmet, 
har vi EU-finansiering til rå-
dighed, så vores dygtige in-
geniører, forskere og virk- 
somheder på begge sider af 
grænsen kan arbejde med 

løsninger på vores fælles ud-
fordringer.« 
 
Der kan søges 
om midler nu 
De 700 millioner kroner vil 
blive brugt til at gennemføre 
en lang række samarbejds-
projekter mellem ty- 
ske og danske aktører, orga-
nisationer og virksomheder 
i løbet af de næste syv år. 
Den første ansøgningsfrist 
er sat til efter sommerferien, 
og de første projek- 
ter bliver godkendt ved ud-
gangen af året. 
 
Minister for justits, Europa 
og forbrugerbeskyttelse, 
Claus Christian Clausen, 
Slesvig-Holsten, udtaler: 
»Det glæder mig at se så 
mange engagerede menne-
sker, der brænder for det 
dansk-tyske samarbejde. I 
de seneste år er der allerede 
opnået et stærkt sammen-
hold, mange spændende 
projekter er blevet løftet, og 
der er opnået bæredygtige 
resultater et solidt funda-
ment for det videre Inter-
reg-samarbejde. Målet for 
den nye støtteperiode skal 
være at vokse endnu tættere 
sammen og at udnytte styr-
ker og synergier til gavn for 
vores borgere, erhvervsliv 
og samfund.«  

Nyt Interreg-udvalg klar  
til at uddele midler 
I forbindelse med dagens 
konference blev et nyt In-
terreg-udvalg konstitueret. 
Formandskabet består af 
følgende: Kathrine Mons-
rud Ekelund, medlem af re-
gionsrådet i Region Sjæl- 
land, Jens Wistoft, medlem 
af regionsrådet i Region 
Syddanmark og formand 
for det særlige rådgivende 
udvalg om dansk-tysk sam-
arbejde, Simone Lange, 
overborgmester i Flensborg, 
og Stefan Leyk, kredspræsi-
dent for Kreis Plön. Inter-
reg-udvalget træffer beslut- 
ninger om fordelingen af 
EU-midler og godkender 
dansk-tyske projekter. 
 
Om Interreg  
Deutschland-Danmark 
• EU's støtteprogram Inter-

reg Deutschland-Dan-
mark fremmer den videre 
udvikling af den dansk-
tyske region. I årene 2021-
2027 vil der være 698 mio. 
kr. til rådighed til at støtte 
en lang række dansk-tyske 
samarbejdsprojekter, bl.a. 
inden for områderne 
sundhedsinnovation, bæ-
redygtig udvikling, klima- 
og energiomstilling, ud-
dannelse, turisme og kul-
tur. 

• Støtteperiode: 2021-2027 
• Programmidler: Ca. 698 

millioner kr. 
• De 11 programpartnere: 

På dansk side Region Syd-
danmark og Region Sjæl-
land. På tysk side Kreis 
Nordfriesland, Kreis 

Schleswig-Flensburg, 
Kreis Rendsburg-Eckern-
förde, Kreis Plön, Kreis 
Ostholstein, Stadt Flens-
burg, Landeshauptstadt 
Kiel, Stadt Neumünster & 
Hansestadt Lübeck. 

• Programregionen: Pro-
gramregionen dækker den 
nordlige del af Slesvig-
Holsten og de to danske 
regioner Sjælland og Syd-
danmark. 

• Programadministration: 
Fælles Interreg-sekretariat 
i Kruså (DK) og forvalt-
ningsmyndighed i Kiel 
(DE). 

• Afgørelse om projektan-
søgninger: Interreg-udval-
get træffer afgørelse om 
projektfinansiering og be-
står af 36 medlemmer fra 
den tyske og danske side 
af programregionen. Ud 
over programpartnerne 
repræsenterer medlem-
merne erhvervslivet, 
forskning og uddannelse, 
arbejdsmarkedet, mindre-
tal, ligestilling og nationale 
myndigheder. Inden for 
denne konstellation sam-
les viden og erfaring på de 
områder, hvor der ydes 
støtte til projekter. 

• I alt har der været 79 
dansk-tyske Interreg-pro-
jekter i løbet af de sidste 
syv år med flere end 464 
projektpartnere fordelt på 
de to regioner og det 
nordlige Slesvig-Holsten. 

• Interreg Deutschland-
Danmark er medfinansie-
ret af Den Europæiske 
Union.  

700 millioner kroner til dansk-tysk  
samarbejde og vækst
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Hvorfor  
varmepumpen? 

 
Den kan både producere varme  

og bruges til at køle ned i sommer- 
perioden. Varmepumpen skal bruge strøm, 
som kan komme fra vind- eller sol-energi.  
For at sikre en cirkulær effekt, hvor hver  

husholdning er selvforsynende med energi,  
anbefales det at sætte et solcelleanlæg 

på eget tag som supplement.  
Det er en uudtømmelig  

energikilde.

Prisen for at varme huset op 
stiger og stiger... 
 
Spare mange penge  
ved at »fyre  
med strøm« 

 
Ved at være ejer eller medejer af egen  
energikilde kan du spare mange penge. 
 
Du kan faktisk spare så meget, at anlægget re-finansierer 
sig selv om 30 år, når det skal udskiftes. Det vil sige, at du 
kun skal investere én gang. 
 
Ved at kombinere følgende løsninger bliver man selvforsy-
nende for halvdelen af sine omkostninger, og sænker udgif-
ten til varme markant i mange år frem i tiden. Hvis prisen 
stiger over de næste år, bliver besparelsen endnu større. 
 

Den idelle løsning: 
Varmepumpe i hjemmet, kombineret med et solcelleanlæg 
med batteri på eget hustag. 
Derudover købes andele i enten en Laugsvindmøllepark eller 
en Laugssolcellepark.  
På den måde bliver familien selvforsynende for halvdelen af 
sit årlige forbrug, der ved en kombination af el-varmepumpe 
i centralvarmen, køb af andele i en vindmøllepark eller sol-
cellepark og installation af solcelleanlæg med batteri på 
eget hustag. Desuden vil familien bidrage til at øge produk-
tion af vedvarende energi minus det den selv forbruger på 
omkring 40.000 Kwh. pr. år, der sælges på strømbørsen. 
 

For yderligere information, kontakt 

Paul W. Dall 
tlf. 55 39 53 00 - pauldall1938@gmail.com 
 
Ovenstående kombination kan bruges overalt på jorden, 
hvis hovedbestanddelen er elektrisk energi.  
Det har samtidig vist sig, at kombinationen er i stand til at 
halvere prisen på energi til en husholdning i forhold til  
tidligere varme og strømkilder. Verden er uudtømmelig for 
vedvarende energi 
 

I samarbejde med Tinglev 
Forum har Opera på Græn-
sen i en årrække været med 
til at tilrettelægge arrange-
mentet »De skønneste 
toner«, hvor Sønderjyllands 
Symfoniorkester spiller til et 
team af operasangere.  
I år er det ikke muligt, da 
Symfoniorkestret ikke kan 
deltage. Det bliver muligt 
igen i 2023, men med fortsat 
støtte fra Aabenraa kom-
mune kan der i juni måned i 
år bydes på et andet spæn-
dende sommerprogram med 
skønsang – denne gang ved 
Friluftsscenen i Tinglev By-
skov – og denne gang med 
klaverledsagelse.  
 
Supergode og  
alsidige sangsolister 
Arrangørerne har i år valgt 
sopranen Julie Meera Al-
bertsen og barytonen Wil-
liam Jønck Pedersen som 
solister, og de bliver akkom-
pagneret på klaver af piani-
sten Louise Schrøder. 
Der vil ved koncerten både 
være kendte toner fra ope-
raer, operetter og musicals. 
Så der skal nok blive god af-
veksling.  
Julie er uddannet fra Ope-
raakademiet (2017) og fra 

konservatorierne i både 
Aarhus og København. Hun 
debuterede på Det Konge-
lige Teater allerede i 2015 og 
har sunget med en række 
symfoniorkestre og ensemb-
ler – bl.a. Sønderjyllands 
Symfoniorkester og Prinsens 
Musikkorps. 
William er både uddannet i 
udlandet på Guildhall 
School of Music and Drama 
og på Hochschule für Musik 
und Teater i München – og i 

Danmark på musikkonser-
vatoriet i København. Han 
har også erfaring fra en 
række roller i forestillinger 
på Det Kongelige Teater, 
bl.a. i Adam Prices bearbejd-
ning af »Den glade Enke«.  
Louise er en særdeles erfa-

ren pianist og akkompagna-
tør uddannet ved Syddansk 
Musikkonservatorium i 
2006.  
Det er med andre ord et sik-
kert hold, der står på Friluft-
scenen, og som det vil være 
en nydelse at lytte til.

Skønsang i Tinglev Byskov  

Socialdemokrat Benny En-
gelbrecht og formand for 
BDN Hinrich Jürgensen 
indtager talerstolen til årets 
grundlovsmøde på Urneho-
ved Tingsted ved Bolderslev. 
 
Det glæder Urnehovedsel-
skabet atter at kunne invi-
tere til grundlovsmøde, der 
traditionen tro afholdes i 
den historiske mindelund 
ved Bolderslev. 
 
Årets hovedtaler, socialde-
mokrat og forhenværende 
minister Benny Engel-
brecht, ser frem til at besøge 
tingstedet på demokratiets 
festdag, som i år synes vigti-
gere end nogensinde. 
»I Danmark opfatter vi de-
mokratiet som en grundfor-
udsætning for vores sam- 
fund, men Ruslands inva-
sion af Ukraine understre-

ger, at vores frihed ikke kan 
tages for givet,« siger Benny 
Engelbrecht og fortsætter: 
»Jeg håber, at folk vil be-
nytte dette års grundlovsdag 
til at manifestere, at vi står 
sammen om demokratiet, 
både herhjemme og i 
Ukraine. Det kan man gøre 
ved at møde frem og nyde 
dagen i fællesskabets ånd.« 

Mødets anden taler, Hinrich 
Jürgensen, er formand for 
Bund Deutscher Nordsch-
leswiger (BDN), som er en 
paraplyorganisation for det 
tyske mindretal. 
Foruden de to taler, vil der 
være kaffe og kage samt 
live-musik til de fremmødte.

Benny og Hinrich gæster 
grundlovsmødet i Bolderslev

Benny Engelbrecht. Hinrich Jürgensen.

Det er grilltid, og desværre 
sker der hvert år forbræn-
dingsulykker som følge af 
kombinationen varm grill 
og uforsigtighed. 
Regel nummer ét er: Lad al-
drig små børn eller kæledyr 
opholde sig i nærheden af 
grillen! 
Grillen må naturligvis kun 
bruges udendørs og altid 
mindst et par meter væk fra 
brandfarlige materialer. 
Det kan være MEGET far-
ligt at bruge tændvæske, 
benzin og lignende væsker, 

hvis I bruger kulgrill. Gør 
jer selv en tjeneste og an-
skaf en grillstarter, som dels 
gør optændingen til en sik-
ker sag, og dels betyder, at 
optændingen (næsten) al-
drig mislykkes. I bunden af 
den rørformede grillstarter 

lægges nogle sammen-krøl-
lede avissider, og dernæst 
fyldes kul/briketter i den 
øverste del. Læg et par 
tændblokke ved og sæt så 
ild til. Efter cirka et kvarter 
alt efter mængde er kullene 
hvidglødende og kan forsig-
tigt hældes på grillen. 
Når I er færdige med at 
bruge en kulgril, skal den 
blot have lov at brænde ud 
af sig selv. Lad være med at 
flytte på grillen, før alle kul-
lene er fuldstændig ud-
brændte og slukkede.

Sikkerhed omkring grillen 
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»Vi har ansøgt Sparekassen 
Løgumklosters Fond om 
økonomisk støtte til at for-
bedre de udendørs opholds-
muligheder«, fortæller 
formand for Slogs Herreds 
Hus, Rasmus Jensen. 
»Og heldigvis fik vi positiv 
respons på vores ansøgning, 
og derfor har vi investeret 
20.000 kr. til indkøb af nye 
kvalitets bord/bænkesæt«. 
 
»Sidste år fik vi nemlig for-
nyet terrasseområdet i bag-
gården, og lavet ny belæg- 
ning rundt om huset«, fort-
sætter Rasmus, »og derfor 
har vi fra bestyrelsens side 

haft et stort ønske om, at 
supplere disse forbedringer 
med et hyggeligt opholds-
område, som husets gæster 
kan anvende. Allerede nu 
kan vi se, at bord/bænkesæt-
tene bliver flittigt brugt når 
vi har selskaber i huset, eller 
når de lokale foreninger 
bruger huset. Vi ligger jo 
centralt i byen, og i forbin-
delse med byens etablerede 
stisystem, og alle er vel-
komne til at tage ophold på 
terrasserne, blot man hu-
sker at rydde op efter sig«, 
slutter Rasmus. 
Filialdirektør i Vestjysk 
Bank i Tinglev, Carsten 

Vinther Hansen fortsætter: 
»For Sparekassen Løgum-
klosters Fond og Vestjysk 
Bank har det stor betyd-
ning, at bakke op om de 
gode lokale initiativer, som 
er med til at skabe et attrak-
tivt lokalsamfund«. 
»Det er en vigtig del af ban-
kens målsætning, om at 
være Danmarks stærkeste 
lokalbank, og vi håber at de 
nye bord/bænkesæt, kan 
være til glæde og gavn for 
mange af Slogs Herreds 
Hus brugere, og naturligvis 
også for byens øvrige be-
folkning«, slutter Carsten.

Slogs Herreds Hus fik  
20.000 kr. til udendørsmøbler

Rasmus Jensen formand for Slogs Herreds Hus og Carsten Vinther Hansen fra Vestjysk 
Bank flankeret af de nye bord/bænkesæt.

Næsten 250 mennesker kom 
til open air støttekoncert i 
St. Jyndevad.  
Arrangør Ralf Sehstedt for-
tæller: »Alt klappede per-
fekt - vejret var fantastisk. 
Det kunne ikke have været 
bedre. Alle var meget beno-
vede over, at man i udkants-
danmark også kan finde ud 
af at lave så fint et arrange-
ment.« 
 
Underholdningen stod Tøn-
der Gospelkor for sammen 
med singer-songwriter Heidi 
Klinge.   
Ukrainske Olga, der for 
tiden bor på asylcenteret i 

Bolderslev, optrådte med en 
sang. Overskuddet fra dagen 
på 20.000 kr. vil gå til at 

støtte interne flygtninge i 
Ukriane.

Støttekoncert blev en succes

Bajstrup Østermark 6 · 6360 Tinglev  

tlf. 22 27 20 64 · www.acmurer.dk

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

Vi tilbyder: 

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

 
 

Opstart Færdigt hus

Vi søger 
2 murersvende

Ravsted har fået en ny skulptur 
 
En ny skulptur i Ravsted indikerer at landsbyen er »Byen i Centrum«. Arbejdsgruppen for 
Åben Landsby, har fået lavet denne fine skulptur for at understrege deres slogan »Ravsted 
– Byen i Centrum«.  
I den kommende tid vil man kunne se, at skulpturen vil blive flyttet rundt på forskellige ma-
trikler i Ravsted by, for at finde ud af, hvor den står bedst.

Følg med på 

www.tinglev.dk
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Sammenhold 
er vigtigt, når 

det handler om 
Danmarks sikkerhed

Det er ingen hemmelighed, at der er meget, 
der skiller os politisk. Også i forhold til EU. 
Men vi er alle enige om, at der er behov for et 
trygt Europa i en verden, der er blevet mere 
uforudsigelig og usikker. Derfor mener vi, at 
Danmark bør være en del af Europas samarbejde 
om sikkerhed og forsvar. Og derfor anbefaler 
vi danskerne at stemme ja til at afskaff e 
EU-forsvarsforbeholdet. 

Verdenssituationen er grundlæggende forandret 
efter Ruslands angreb på Ukraine. Der er igen krig 
i Europa. Danmark har et tæt forhold til USA, der 
er vores vigtigste allierede og Europas tætteste 
samarbejdspartner. Men vi kan ikke overlade 
Danmarks sikkerhed til USA alene. 

Ligesom at vi ikke kan forvente, at USA altid vil 
tage det fulde ansvar for Europas sikkerhed. Her 
har vi brug for fl ere stærke samarbejder. Derfor 
mener vi, at Danmark skal tage et større ansvar for 
vores egen og Europas sikkerhed sammen med de 
lande, vi deler værdier og nærområde med. 
Derfor mener vi, at Danmark skal være medlem af 
forsvarssamarbejdet i både NATO og i EU.

I dag er Danmark det eneste land i Europa med 
et forsvarsforbehold. Vi mener ikke, at vi skal have 
et forbehold, når det handler om vores tryghed og 
sikkerhed. Dét, at vi nu står sammen – på tværs 
af partiskel og store uenigheder – bunder i et 
reelt ønske om at sikre Danmarks sikkerhed og 
tryghed bedst muligt.  

Vi anbefaler, at du stemmer JA den 1. juni
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Alt i tømrer- og snedkerarbejde 
Om-, til og nybygning af stort og småt 

Ring på 22 77 48 69  
og få et uforbindende tilbud

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

Alt indenfor tømrer-  
og snedkerarbejde.

Telefon 21 72 08 35
Din havemand 
• Grønne belægninger sprøjtes på  

f.eks. tag, terrasse eller mur 
• Vask af terrasse 
• Diverse havearbejde 
• Græsklipning 
• Hækklipning 
• Omlægning af græsplæner 
• Træfældning 
• Flishugning 
• Sprøjtning af ukrudt 
 

Fulddækkende forsikring haves 

Ring for tilbud - 29 88 56 70 
Verner Ratzer, Tinglev
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

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

Stor erfaring - tilfredse kunder  
privat som erhverv 

 
Haus det æ it det bar’ pral  

- ham æ Tingle’ Male’ han ka’ mal...

Betydningen af lokale dag-
ligvarebutikker er vokset 
under corona, viser stor må-
ling, der bekræfter vigtighe-
den af indkøb for vores valg 
af hjem - se hvor i landet 
indkøb er mest populært 
 
Under corona har mange 
glædet sig ekstra over det, 
de havde i lokalområdet - 
eksempelvis en købmand 
tæt på hjemmet eller som-
merhuset. Det præger vores 
prioriteringer, når vi tænker 
på 'beliggenheden' af vores 
hjem eller kommende hjem. 
 
Danske supermarkedskæ-
der opruster i disse år med 
flere lokale butikker efter 
en årrække, hvor der rundt 
omkring i landet er blevet 
længere til indkøbet og 
færre muligheder for ind-
køb af dagligvarer. 
Det kan vise sig at være en 
rigtig klog beslutning – og i 
hvert fald en særdeles popu-
lær beslutning, viser en stor 
spørgeundersøgelse. 
 
Næsten halvdelen - 47 % - 
af alle danskere over 18 år 
har at bo ’tæt på indkøbs-
muligheder’ som et af deres 
tre vigtigste ønsker til belig-
genheden af et hjem. 

Dermed er en lokal daglig-
varebutik det mest popu-
lære ønske overhovedet 
ifølge den repræsentative 
undersøgelse fra YouGov, 
der er gennemført for ejen-
domsmæglerkæden Home i 
det årlige flyttebarometer*. 
»Det er virkelig interessant 
at se, at købmanden, daglig-
varebutikken eller super-
markedet ikke er bare mest 
populært. Indkøbsmulighe-
der er også blevet mere po-
pulært i løbet af corona- 
tiden,« siger Michael Dal-
sager, der er talsperson og 
boligmarkedsanalytiker i 
Home. 
 
Hvis man sammenligner 
med målingen lige inden 

corona i starten af 2020, så 
var det 42 % af danskerne, 
der svarede ’tæt på indkøbs-
muligheder’ dengang. 
Nu er det 47 % af dan-
skerne, der sværger til ind-
køb i nabolaget, og en 
fremgang på 5 % er en sig-
nifikant – det vil sige, at 
fremgangen er statistisk sik-
ker og ikke bare tilfældig 
ifølge YouGov. 
 
Vi sætter mere  
pris på det lokale 
»Vi har fået blik for værdien 
af det lokale under corona, 
og nærhed har fået en 
anden betydning, fordi vi 
har været mere hjemme i 
lange perioder under ned-
lukningerne. Vi har oplevet 
at måtte undvære noget, og 
vi har glædet os ekstra over 
det, vi havde - eksempelvis 
en købmand tæt på. Det 
præger vores prioriteringer, 
når vi tænker på 'beliggen-
heden' af vores hjem eller 
kommende hjem,« siger 
Michael Dalsager og frem-
hæver, at en købmand er 

mere end indkøb, der ligeså 
godt kunne klares på nettet: 
»Det er også et vigtigt mø-
dested for en by, hvor 
mange får sig en snak, en 
hilsen og lokal info med sig 
hjem.« 
 
Ifølge Home betyder de 
friere muligheder for at ar-
bejde hjemmefra eller fra 
sommerhuset også, at lo-
kale indkøbsmuligheder 
vægter højere. 
 
De ældre er mest  
glade for købmanden 
Der er signifikante forskelle 
i betydningen af lokalt ind-
køb. Mest populært er lo-
kale indkøbsmuligheder 
hos folk over 60 år, mens 
det betyder mindst for de 
30-39-årige - med henholds-
vis 57 % og 34 %, der vil 
sværge til dagligvarebutik-
ken, hvis de skal finde et nyt 
sted at bo. 
 
Syddanmark sværger mest 
til indkøbsmuligheder 
Geografisk betyder mulig-
heden for indkøb mere for 
folk i Region Syddanmark 
end i Hovedstaden, Sjæl-
land og Nordjylland, viser 
flyttebarometeret, der er 
gennemført i alt tre år i 
træk. 
 
*Undersøgelsen er gen-
nemført i perioden 10. - 16. 
februar 2022 via internettet 
med udgangspunkt i You-
Gov Panelet med besvarel-
ser fra i alt 2008 personer 
over 18 år. 

Den lokale købmand  
bliver mere og mere populær

Brevduerne fløj  
deres første tur
Tinglevs brevduer har været 
på vingerne med deres før-
ste kapflyvning efter en lang 
vinter og mange begræns-
ninger grundet covid-19, 
fugleinfluenza og duehøgens 
glubende appetit på lige 
netop de flyvende sports-
kammerater. 
 
Reinfeld - 148 km: 
1) Team Nicolaisen, 1252 
mpm, 2) Team Hansen, 1224, 
3) Team Carstensen, 1103. 
Team Nicolaisen var sek-
tionsvinder på flyvningen 
Reinfeld Sport - 148 km: 
1) Team Nicolaisen, 1252 

mpm, 2) Team Hansen, 1177, 
3) Familien Nissen, 1125. 
Team Nicolaisen var sek-
tionsvinder på flyvningen. 
 
I søndags var duerne igen på 
vingerne. 
Altona  - 151 km: 
1) Team Nicolaisen, 1253 
mpm, 2) Team Carstensen, 
1247 og 3) Team Hansen, 
1228. 
Altona  Sport - 151 km: 
1) Team Nicolaisen, 1206 
mpm, 2) Team Carstensen, 
1196 og 3) Team Hansen, 
1150 mpm.

Tinglev skatklub har af-
holdt præmieskat med 11 
deltagere. 
1. runde blev vundet af 
Gerd Andresen med 1072 
point på de følgende plad-
ser kom Bent Wraae, 1054 

og Ernst Petersen, 890. 
I 2. runde gik sejren til 
Freddy Møller med 1156 
point efterfulgt af Gerd An-
dresen, 988 og Detlev Pe-
tersen, 931.

Skat i Tinglev 
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Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.

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.

Trinol  
insekt- 
middel  
700 ml.  

219,-

Gode tilbud til hus & have
Kvit mod  
myrer  
Både til udstrøning og udvanding 
eller ud sprøjtning. 1000 g.   

208,-

Myre- 
lokkedåse  
2 dåser  
langtidsvirkende.   

7850

Staldchok  
fluegift  
144,-

MØD IMOW  
ROBOTPLÆNE KLIPPEREN  
FRA STIHL   Slår plæner op til 5000 m2. Pris fra  

9995,-  
inkl.- montering  

og kabel

Myrepulver  
14750



Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter
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Tinglev

Centerpladsen · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 42 

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 8.00-19.00  lørdag - søndag kl. 8.00-18.00 

Tilbuddene gælder fra den 25. maj - 29. maj 2022

Kyllingebryst 
med eller uden marinade 
 

Marinerede  
nakkekoteletter 
 

Svensk pølseret Frokostplatter 

Måltidsløsninger 
flere varianter 
 Pr. bakke 

5900

Stort pakkemarked 
Pr. stk. 45,-

Ta' 3 stk. 

12000

700 g 

5000

Pr. stk.  

6900

1 kg 

6900

BETJENT DISK  

HVER FREDAG 

KL. 1000 - 1700

600-700 g 

4500
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Tinglev

Centerpladsen · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 42 

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 8.00-19.00  lørdag - søndag kl. 8.00-18.00 

Tilbuddene gælder fra den 25. maj - 29. maj 2022

Steff Houlberg  
pølser 
300-400 g.  
Kg-pris maks. 70,37.  
Frit valg.

Capri-sun 10 pak 
Flere varianter. 10 x 20 cl. 
Literpris 10,00. 
Frit valg.

Coop toiletpapir eller køkkenrulle 
6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle. 
461-540 g. Kg-pris maks. 26,03. 
Frit valg.  
Begrænset parti.

Arla koldskål 
1 liter.

Karen Volf 
Flere varianter. 
300-400 g.  
Kg-pris maks. 33,33.  
Frit valg. 
Begrænset parti.

1 pakke 

19,-
1 pakke 

20

1 pakke 

12,-
1 pose 

10,-

1 liter 

12,-

Maks. 6 poser  pr. kunde
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BLIKKENSLAGER 
ARBEJDE  

 
 
 

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

Service - reparation - nyt indenfor 

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

DO RINGE TÆ MÆ - Æ KOMME TÆ DÆ

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

Stort 

plantesalg 
på Centerpladsen i Tinglev 

Kristi Himmelfartsdag 
26. maj kl. 12.30-17.30   Fine stauder  
Mange slags 
 

Pr. stk. KUN 27,- 
Stort udvalg i blomster og sammenplantninger 
 
 Vi ses 
Torvehandler Anders Strandby

ALT I  
BYGGERI 
PRIVAT OG ERHVERV

TOTALENTREPRISE 
NYBYG OG TILBYG 
RENOVERING 
VINDUER OG DØRE 
FORSIKRINGSSKADER 
HAL- OG STALDBYGGERI

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

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

Hvad koster det at holde en 
fest? Svaret er ofte en del 
mere, end du tror.  
Et festlokale, noget mad 
udefra, et par kasser vin og 
øl og en fornuftigt udrustet 
bar – så er vi da kørende og 
klar til at holde fest. 
Sådan er der mange af os, 
som har planlagt fester gen-
nem tiderne. Planlagt i cita-
tionstegn, for – hånden på 
hjertet: Overblikket og bud-
gettet har ikke altid været 
det, der var først på agen-
daen, når der var noget at 
fejre.  
De fleste ved, at et bryllup 
er en dyr sag, og derfor hol-
der mange hånd i hanke 
med udgifterne til netop 
sådan et gilde. Men mange 
andre fester kan også ende 
i en heftig regning, og der er 
derfor god grund til at have 

en nogenlunde fornem-
melse af, hvad det koster at 
invitere. Alt afhængigt af fe-
stens type vil der ofte 
komme flere udgifter på, 
end man lige havde tænkt 
på. Det løber simpelthen 
op, og det løber stærkt.  
Ud over de fire nævnte po-
ster øverst, som mange fe-
ster indeholder, er der også 
ofte udgifter til pyntning, 
musik, rengøring, serve-
ringspersonale, natmad, 
duge, bordkort. Små og 
store udgifter, som tilsam-
men hurtigt kan blive til 
mange penge. 
Det er derfor en god ide at 
lægge en form for festbud-
get, hvor man regner alle 
udgifterne med. Start med 
at lave en oversigt på alle de 
udgifter, du umiddelbart 
kan komme i tanke om og 

tilføj så relevante poser 
henad vejen i planlægnings-
fasen. Der kommer med ga-
ranti noget, du ikke havde 
tænkt over i første omgang. 
Husk eksempelvis hvis hun-

den skal i kennel eller bør-
nene have barnepige 
eller…..

Undgå økonomiske tømmermænd  
med et festbudget 

Skal festen gå hjem til UG, og vil du samtidig undgå øko-
nomiske tømmermænd, så er det en god ide at lægge et 
budget. Foto: Ingimage.com

Med den rette kombination 
af planter kan man sikre sig 
blomstrende stauder i stau-
debedet en meget stor del 
af året. Det gælder om sim-
pelthen at kombinere, så 
der er stauder i blomst fra 
tidligt forår til sent efterår. 
Det er plantetid for stau-
derne i mange af årets må-
neder. I plantecentret 
sælges stauder i potter, og 
med et veludviklet rodnet 
dernede i potten venter 
planterne blot på at få mere 
plads at vokse på. Spørg dig 
for i plantecentret om den 
optimale plantetid for de 
enkelte stauder. Og lad dig 
ikke narre af, at nogen stau-
der kun ser ud af meget lidt 
med nogle få blade, der stik-
ker ud over pottekanten. 
Tjek plantecentrets billeder 
af de enkelte stauder i 
blomst. Så flotte bliver jeres 
nyindkøbte stauder også på 
et tidspunkt. 
Bonderoser, valmuer, rid-
dersporer, margueritter og 

alle de andre smukke stau-
der skal ikke blot kombine-
res med hensyntagen til 
tidspunkt for blomstring. 
Man skal også tage hensyn 
til højde af planterne og far-
vesammensætning. 
 
Bedets form 
Når det nye staudebed skal 
anlægges, kan man få et fint 

overblik over form og stør-
relse ved at lægge en snor 
ud på jorden i den facon, 
man kunne tænke sig stau-
debedet. Vurder bedets 
størrelse og facon lidt på af-
stand. Det er nemt at ændre 
på formen med snoren, 
inden det endelige bed stik-
kes af. 
Tegn bedets facon over på 

et stykke papir, inddel 
bedet i mindre felter og 
prøv nu med udgangspunkt 
i staudernes farver og blom-
stringstidspunkt at sam-
menflette den endelige 
plan. Husk at tage hensyn 
til indkigget i bedet. Det vil 
være en god ide at plante de 
højeste stauder bagerst, så 
de ikke dækker helt af for 
de mindre stauder. Lave og 
pudeagtige stauder er med 
til at sikre en god kant på 
bedet. 
Jorden skal være absolut fri 
for ukrudt, når man planter. 
Det er ikke rimeligt, at stau-
derne skal begynde deres 
tilværelse hos jer med at 
konkurrere med skvalder-
kål og kvikgræs. Jorden i 
staudebedet må gerne være 
let og porøs, og man kan for 
eksempel blande tørvestrø-
else i bedet. Husk at vande 
jævnligt den første tid efter 
plantning.

Et smukt staudebed i harmoni 

Et smukt sammensat staudebed kan nærmest fremstå som 
et naturligt kunstværk i haven.  
Foto: Ingimage.com

Få steder i verden er natu-
ren mere tilgængelig end i 
Danmark, og det er der 
flere og flere, som benytter 
sig af. Så hop bare på cyklen, 
tag madkurv og sovepose 
med og nyd en dag i det fri, 
for de danske naturoplevel-
ser er gratis at benytte.   
Og ikke alene er naturen 
frit tilgængelig; den er også 
meget let tilgængelig. Uan-
set om man er til vandreture 
med familien, motionsløb 
med kollegerne eller rolle-
spilsarrangement med sko-
len, så er den danske natur 
glad giver af rammer, der er 
svære at slå. 
Naturstyrelsen arbejder ak-
tivt for at gøre de danske 
skove, strande, heder og 
andre naturarealer nemme 
at benytte, og man kan via 
hjemmesiden naturstyrel-

sen.dk/naturoplevelser både 
finde oplevelser efter ge-
ografisk afgrænsning og 
type af aktivitet. Eksempel-
vis kan man finde informa-
tioner om vandreruter, 
cykelruter, muligheder for 
ridning og meget mere. 
Skal pulsen ned igen efter 
dagens strabadser, så findes 
der fine oversigtskort og be-
skrivelser af bålpladser, le-
gepladser, og overnatnings- 
pladser, hvor man kan slå 
teltet op eller overnatte i 
shelter. Nogen steder kan 
man booke plads og andre 
steder ikke, men det er om 
muligt en god ide at  
booke sine overnatninger 
eller brug af pladser, hvis 
man eksempelvis har plan-
lagt en firmaudflugt eller 
klassetur. 

Den danske natur giver gratis oplevelser 

Naturstyrelsen har opført hundredevis af lejrpladser 
spredt ud over hele landet, som vi alle frit kan benytte. 
Foto: Kehlet
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Indleveringsfrister 

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

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

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

SAMME OPLAG I ALLE UGER: 
9.000 HUSSTANDE

Udgivelser  
2022 

Uge 2 onsdag/torsdag 12./13. januar 

Uge 4 onsdag/torsdag 26./27. januar 

Uge 6 onsdag/torsdag 9./10. februar 

Uge 8 onsdag/torsdag 23./24. februar 

Uge 10 onsdag/torsdag 9./10. marts 

Uge 12 onsdag/torsdag 23./24. marts 

Uge 14 onsdag/torsdag 6./7. april 

Uge 17 onsdag/torsdag 27./28. april 

Uge 19 onsdag/torsdag 11./12. maj 

Uge 21 tirsdag/onsdag 24./25. maj 

Uge 23 onsdag/torsdag 8./9. juni 

Uge 25 onsdag/torsdag 22./23. juni  

Uge 27 onsdag/torsdag 6./7. juli 

Uge 31 onsdag/torsdag 3./4. august 

Uge 33 onsdag/torsdag 17./18. august 

Uge 35 onsdag/torsdag 31. aug./1. sept. 

Uge 37 onsdag/torsdag 14./15. september 

Uge 39 onsdag/torsdag 28./29. september 

Uge 41 onsdag/torsdag 12./13. oktober 

Uge 43 onsdag/torsdag 26./27. oktober 

Uge 45 onsdag/torsdag 9./10. november  

Uge 47 onsdag/torsdag 23./24. november 

Uge 49 onsdag/torsdag 7./8. december 

Uge 50 onsdag/torsdag 14./15. december 

Uge 51 onsdag/torsdag 21./22. december 

ÅBNINGSTIDER: mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38 · mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
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Centerpladsen 5, 6360 Tinglev 
Tlf. 74 64 40 09  
Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 6.00-18.00 
Lørdag-søndag kl. 6.00-17.00

GODE TILBUD FRA DIN LOKALE BAGER

Pr. stk.  
kun  

59,-

PRØV VORES LÆKRE  
SKÆREKAGER 
Chokolade-, gulerods- eller drømmekage

Aabenraa Kommunes borg-
mester, Jan Riber Jakobsen, 
og viceborgmester, Erik Ul-
dall Hansen, var forleden 
værter for to lokale folke-
tingspolitikere, der blandt 
andet hørte nærmere om 
behovet for en motorvejs-
bro samt udviklingen på 
Aabenraa Havn. 
 
Benny Engelbrecht fra So-
cialdemokratiet og Niels 
Flemming Hansen fra Det 
Konservative Folkeparti var 
forbi rådhuset i Aabenraa 
for blandt andet at blive 
klogere på behovet for en 
motorvejsbro i erhvervsom-
rådet i Padborg samt en sta-
tus på havneudviklingen i 
Aabenraa Kommune.  
Begge politikere er opstil-
lede i Sydjyllands Stor-
kreds. 
»Jeg har i dag haft en kon-
struktiv dialog med de to 
sydjyske folketingspoliti-
kere om flere emner. 
Blandt andet behovet for 

en motorvejsbro i Padborg, 
hvor der opleves større og 
større efterspørgsel og in-
teresse fra virksomheder. 
Broen er nødvendig for at 
binde erhvervsområderne 
på begge sider af motorve-
jen sammen, ud over at den 
også vil aflaste trafikken til 
og fra området, siger borg-
mester i Aabenraa Kom-
mune,« sagde Jan Riber 
Jakobsen efter mødet. 

Ud over en snak om en po-
tentiel motorvejsbro drøf-
tede de to folketings- 
politikere også andre lokale 
forhold. Herunder den 
store udvikling, som Aaben-
raa Havn i disse år er inde i 
samt den grønne omstilling 
i Aabenraa Kommune, hvor 
der i øjeblikket er stor 
fokus på solenergi og 
Power-to-X.

Lokale folketingspolitikere  
besøgte Aabenraa Kommune

Behovet for COVID-19-test 
og vaccination er faldet 
markant i Danmark. 15. maj 
afrundedes den nationale 
vaccinationsindsats, men det 
er fortsat muligt at blive vac-
cineret henover sommeren. 
Regionen tilpasser dog åb-
ningstider til vaccination fra 
1. juni. I samme forbindelse 
tilpasses antallet af testste-
der og åbningstider også, da 
behovet for test også er støt 
dalende. 
 
15. maj afrundede Sund-
hedsstyrelsen formelt det 
nationale vaccinationspro-
gram. Det betyder, at der 
ikke længere sendes invita-
tioner ud til COVID-19-vac-
cination. Syddanskere, der 
f.eks. mangler en 3. vaccina-
tion eller skal starte et nyt 
vaccinationsforløb kan dog 
stadig blive vaccineret på et 
af regionens vaccinations-
steder eller hos de apoteker 
og praktiserende læger, der 
tilbyder vaccination. Det 
gælder også de borgere, der 
er inviteret til et 4. stik eller 
bliver oprettet til en fjerde 
vaccination af deres be-
handlende læge på sygehu-
set. 
 
Koncerndirektør i Region 
Syddanmark Kurt Espersen 
siger: 
»Den nationale nedlukning 
af vaccinationsprogrammet 
giver god anledning til, at vi 
samtidig tilpasser regionens 
vaccinationstilbud. Borgere, 
der ønsker en vaccination 
kan selvfølgelig stadig møde 
op ved at booke en tid eller 
til drop-in vaccination på et 
af regionens vaccination-
scentre. Men på grund af 

den nationale afrunding og 
den faldende efterspørgsel 
på vaccinationer, vil åb-
ningstiderne til vaccination 
fra 1. juni blive justeret, så 
de passer til det nuværende 
behov. 
 
Små teststeder lukkes 
Testbehovet i Region Syd-
danmark er også stadigt fal-
dende. Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger fra april udpe-
ger kun nogle enkelte grup-
per, der stadig bør lade sig 
teste for corona. PCR-test 
anbefales i stedet erstattet af 
selvtest for de fleste. 
 
»Behovet for test er faldet 
yderligere, siden vi nedjuste-
rede testindsatsen i starten 
af april. Derfor har vi valgt 
at lukke de mobile  
testenheder og de små test-
steder i Nyborg, Middelfart, 
Fredericia, Haderslev, Tøn-
der og Grindsted, så vores 
testtilbud afspejler den da-

lende efterspørgsel. De mo-
bile testenheder og de små 
teststeder vil have sidste åb-
ningsdag 31. maj 2022. Bor-
gere, der har brug for det, 
kan stadig blive PCR-testet 
på regionens syv store test-
centre, men fra 1. juni redu-
cerer vi åbningstiderne, så 
de passer bedre til efter-
spørgslen, fortæller Kon-
cerndirektør i Region Syd- 
danmark Kurt Espersen. 
 
Der vil stadig være et min-
dre mobilt test-setup kom-
munerne kan booke til at 
teste immobile borgere på 
plejehjem. 
 
Regionen holder løbende 
øje med coronasituationen 
og er klar til opskalering, 
hvis det bliver nødvendigt. 
Regionen afventer natio-
nale retningslinjer for test- 
og vaccination i efteråret og 
vinteren 2022.

Coronavaccinationer  
og tests neddrosles

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 
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18.00 Historiequizzen: Marstal (7:8) 
18.30 Historiequizzen: Kastellet 
(8:8) 19.00 Rejsen til Slagmarken: 
Somme (2:2) 19.30 Verdenskrigens 
danske skygger (3) 20.00 Præsident-
valget - kampen for demokrati i 
Zimbabwe 22.30 Deadline 23.00 
Drabet på Per Vålnes (2) 23.45 (G) 
Det forbudte USA: De superrige rap-
pere (2) 00.45 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (7) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (13) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (14) 19.50 [=] Spørg Char-
lie 20.30 [=] Det støver stadig Dan. 
komedie fra 1962 med Dirch Passer 
og Hanne Borchsenius. 21.55 Grant-
chester (6) 22.50 [=] Hvem vil være 
millionær? 23.40 [=] Jarls Quizshow 
(1) 00.30 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 19 (13:14) 
19.00 Koch'en på toppen 3 (4:6) 
20.00 Luksusfælden 27 (5) 21.00 
Natascha Kampusch – A Lifetime in 
Prison (2) 22.10 A Score to Settle 
Am. thriller fra 2019 med Nicolas 
Cage og Benjamin Bratt. 00.10  
Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 4 (10:20) 
18.55 SEAL Team 4 (11:20) 20.00 
NCIS 18 (15) 21.00 På skudhold 
Am. actionfilm fra 1993 med Bruce 
Willis og Sarah Jessica Parker. 23.15 
(G) Hudson Hawk - Mestertyven 
Am. actionkomedie fra 1991. 01.15 
Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.35 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (6:16) 

13.20 [=] Ja for Fanø! (2) 
13.50 [=] Ja for Fanø! (3) 
14.25 [=] Sæt pris på dit hjem 

(7) 
15.00 [=] Sæt pris på dit hjem 

(8) 
15.35 Det er mig eller hunden!  

(13) 
16.05 Lægehelikopteren (10) 
17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 [=] Go' aften live 
17.55 Dit forårsvejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.50 Regionale nyheder 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Linda P  

og stjerneskuddene (3) 
20.40 [=] Min idé  

- vores mission (5:5) 
Dan. dok.-serie.

21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.10 [=] Sporten 
22.25 [=] Kernen:  

Uffes kattelem 
Dan. reportage.

23.00 [=] Kurs  
mod fjerne kyster (4) 
Dan. dok.-serie.

23.50 [=] Kurs  
mod fjerne kyster (5) 
Dan. dok.-serie.

01.10  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Nak & æd  

- en bushbuck i Zambia 
(7:10) 
Dan. dok.-serie.

13.00 Hammerslag 2018 (3) 
Dan. boligmagasin.

13.45 Kender du typen? 
Dan. livsstilsmagasin.

14.30 Fader Brown IX (4) 
Eng. krimiserie.

15.15 Father Brown IX  
(5) 
Eng. krimiserie.

16.00 Familien Löwander III 
(4:8) 
Sv. dramaserie.

17.00 TV-Avisen 
18.00 Antikquizzen 

Dan. quiz.
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 

Dan. talkshow.
20.00 Før vi stemmer:  

Den sidste debat 
Dan. nyheder fra 2022.

21.15 TV-Avisen 
21.40 Søren Vesters have  

(4) 
Dan. havemagasin.

22.10 Wallander: Vidnet 
Sv. krimiserie.

23.40 Gift ved første blik USA 
V (6:19) 
Am. datingserie.

00.35 Taggart 
Skotsk krimiserie.

01.50  Nat-tv

18.00 Historiequizzen: Jernbane-
museet (5:8) 18.30 Historiequizzen: 
Gammel Estrup (6:8) 19.00 Rejsen 
til Slagmarken: Verdun (1:2) 19.30 
Verdenskrigens danske skygger (2) 
20.00 Virkelighedens retsmedici-
nere - drabet på en teenager (2:3) 
21.00 The Trials of Cate McCall 
Am. drama fra 2013 med Kate Beck-
insale og Nick Nolte. 22.30 Deadline 
23.00 Drabet på Per Vålnes (1) 23.45 
(G) Hitlers danske soldater II (2) 
00.15 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (6) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (12) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (13) 19.50 [=] (G) Hvem vil 
være millionær? (8) 20.40 [=] Støv 
på hjernen Dan. komedie fra 1961 
med Dirch Passer og Helle Virkner. 
22.30 [=] Hvem vil være millionær? 
23.20 [=] Jarls Quizshow 00.10  
Nat-tv

18.00 Luksusfælden 19 (12:14) 
19.00 Koch'en på toppen 3 (3:6) 
20.00 Praktikanten Am. komedie fra 
2015. 22.40 Black Water Am.  
actionfilm fra 2018. 00.45 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 4 (9:20) 
18.55 SEAL Team 4 (10:20) 20.00 
NCIS 18 (14) 21.00 Hudson Hawk 
- Mestertyven Am. actionkomedie 
fra 1991. 23.10 (G) Jagten på Røde 
Oktober Am. actionfilm fra 1990 
med Sean Connery og Alec Bald-
win. 01.55 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.30 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (5:16) 

13.20 [=] (G) Ruths hotel (5:5) 
13.50 [=] Ja for Fanø! (1) 
14.30 Sæt pris på dit hjem (5) 
15.00 Sæt pris på dit hjem (6) 
15.35 Det er mig eller hunden! 

(12) 
16.05 Lægehelikopteren (9) 
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 [=] Først til verdens ende 

(8:8) 
20.50 [=] Station 2:  

Forældreløs 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.10 [=] Sporten 
22.25 [=] Megafamilie  

- far, mor og 22 børn  
(9) 

23.15 [=] (G) Anders & Torben 
- tvillingerne og madimpe-
riet (1:2) 

23.50 [=] Mit Frankrig  
- Jørgen Leth  
og Hans Pilgaard (1:6) 

00.25 [=] Mit Frankrig  
- Jørgen Leth og Hans  
Pilgaard (2:6) 

01.00  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Nak & æd  

- en impala i Zambia (6:10) 
Dan. dok.-serie.

13.00 Hammerslag 2018 (2) 
Dan. boligmagasin.

13.45 Kender du typen? 
Dan. livsstilsmagasin.

14.30 Fader Brown IX (2) 
Eng. krimiserie.

15.15 Fader Brown IX (3) 
Eng. krimiserie.

16.00 Familien Löwander III 
(3:8) 
Sv. dramaserie.

17.00 TV-Avisen 
18.00 Antikquizzen 

Dan. quiz.
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 

Dan. talkshow.
20.00 Kongeskibet - i dronnin-

gens tjeneste (2:4) 
Dan. dok.-serie.

20.30 Flugten fra Ukraine (2) 
Dan. dok.-serie.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Vold og kontrol bag  

sløret (1) 
Dan. dok.-serie.

22.25 Grace: Dødflot (2) 
Eng. krimiserie.

23.55 Gift ved første blik USA 
V (5:19) 
Am. datingserie.

00.50 Taggart: Snærende bånd 
Skotsk krimiserie.

02.05  Nat-tv

18.15 (G) For hundrede år siden 
(2:3) 19.00 Spanske toner - Pepe 
Romero med DR Symfoniorkestret 
19.25 Soundtrack Service med Han 
Duo - filmmusik 20.00 Forsvundne 
verdener og skjulte skatte (3:3) 
21.00 Arne Jacobsens moderne Dan-
mark 22.00 Kulturelt (5) 22.20 Film-
selskabet Delight (5) 22.30 Deadline 
23.00 (G) Tæt på sandheden 23.30 
(G) Sådan bliver du bodyguard 
00.30 Kunstneren og tyven 02.15 
Deadline nat 

17.50 (G) Grantchester (5) 18.45 
Fint skal det være (3) 19.25 Fint skal 
det være (4) 20.00 Fint skal det 
være (5) 20.40 [=] Hvem vil være 
millionær? (8) 21.40 [=] Det skete 
på Møllegården Dan. familiefilm fra 
1960 med Poul Reichhardt og Astrid 
Villaume. 23.30 [=] Sygeplejesko-
len (5:6) 00.20 Nat-tv

20.00 (G) Luksusfælden 27 (4) 
21.00 Inferno Am. drama fra 2016 
med Tom Hanks og Felicity Jones. 
23.40 (G) The Rhythm Section Eng. 
actionfilm fra 2020 med Blake 
Lively og Jude Law. 02.00 Nat-tv

18.00 Fodbold: Superligaen - optakt 
18.30 Fodbold: Superligaen 20.30 
Fodboldmagasinet Offside 22.30 
Hannibal Am.-eng. thriller fra 2001 
med Anthony Hopkins og Julianne 
Moore. 01.20 Nat-tv

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

genhed, beliggenhed (3:16) 
13.20 [=] Beliggenhed, belig-

genhed, beliggenhed (4:16) 
14.05 [=] Værkstedet  

- nyt liv i gamle minder (4) 
14.50 [=] Mit luksushus (3) 
15.30 [=] Mit luksushus (4) 
16.05 [=] Mit luksushus (1) 

Dan. dok.-serie.
16.40 [=] Mit luksushus (2) 

Dan. dok.-serie.
17.15 [=] Mit luksushus (3) 

Dan. dok.-serie.
17.55 Dit forårsvejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne og 

Sporten 
18.13 Regionale nyheder 
18.20 [=] Min sindssygt sunde 

familie (4:5) 
Dan. dok.-serie.

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Dag & nat (1:8) 

Dan. dramaserie.
20.40 [=] Folkeafstemning 

2022 - Partilederdebatten 
22.10 [=] Blå Mænd 

Dan. komedie fra 2008  
med Thure Lindhardt  
og Sidse Babett Knudsen.

23.35 Gordon, Gino  
og Fred på tur (1:4) 
Am. dok.-serie.

00.30 Gordon, Gino  
og Fred på tur (2:4) 
Am. dok.-serie.

01.25  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 (G) Fællessang (6) 

Dan. underholdning.
13.15 (G) American  

Song Contest (2) 
Am. underholdning.

14.40 (G) Unge Morse III  
(2) 
Eng. krimiserie.

16.10 (G) Krag & Virkner 
(1:4) 
Dan. drama-dok.-serie.

17.15 Hjemmefronten 
Eng. dramaserie.

18.00 Spise med Price,  
egnsretter: Nordjylland  
(4) 
Dan. madserie.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Vores mystiske planet 

(3:5) 
Newz. naturserie.

20.00 Krag & Virkner  
(2:4) 
Dan. drama-dok.-serie.

21.00 21 Søndag 
21.36 Søndagsvejr 
21.40 Sportsmagasinet 

Dan. magasin.
22.00 Hvem myrdede Alan 

Conway? (5:6) 
Eng. krimiserie.

22.45 Maria Wern:  
Fremmed fugl (2:4) 
Sv. krimiserie.

23.30 Wallander:  
Inkassatoren 
Sv. krimiserie.

01.05  Nat-tv

17.50 Mord i Gorky Park Am. thril-
ler fra 1983 med William Hurt og 
Lee Marvin. 19.50 Før søndagen 
20.00 Englands største nationalpark 
med Simon Reeve (3:3) 21.00 Tæt 
på sandheden 21.30 Danske broer i 
hele verden 22.30 Deadline 23.00 
Manchester by the Sea Am. drama 
fra 2016 med Casey Affleck og Mi-
chelle Williams. 01.15 (G) Præsi-
dentens blodige narkokrig 02.25 
Deadline nat 

18.45 Fint skal det være (1) 19.25 
Fint skal det være (2) 20.00 [=] Med 
på noderne 20.55 [=] Dine fulde fem 
(10) 21.45 [=] Ørkenens sønner (1:2) 
22.45 [=] Ørkenens sønner (2:2) 
23.45 Britain's Got Talent (1) 00.40 
Nat-tv

18.00 (G) Wozniacki & Lee (6:6) 
19.00 (G) The Librarian Am. even-
tyrfilm fra 2004 med Noah Wyle og 
Sonya Walger. 21.00 The Rhythm 
Section Eng. actionfilm fra 2020 
med Blake Lively og Jude Law. 
23.25 (G) Shazam! Am.-can. action-
komedie fra 2019 med Zachary Levi 
og Mark Strong. 02.00 Nat-tv

18.00 NCIS 15 (14:24) 19.00 Fod-
bold: Liverpool-Real Madrid - op-
takt 21.00 Fodbold: Liverpool-Real 
Madrid 23.00 Fodbold: Champions 
League Goal Show 00.00 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne 
12.15 [=] Beier over hækken 

(1) 
12.55 [=] Beier over hækken 

(2) 
13.30 [=] Beier over hækken 

(3) 
14.10 [=] Sæt pris på Danmark 

(2) 
14.45 [=] Jo færre, jo bedre 
15.40 Håndbold: Studiet 

Magasin.
15.55 Håndbold 
16.40 Håndbold 
17.55 Dit forårsvejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne og 

Sporten 
18.13 Regionale nyheder 
18.20 [=] Min sindssygt sunde 

familie (3:5) 
Dan. dok.-serie.

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
19.40 [=] Sporten 
20.00 [=] Melvin Kakooza 

Show (7) 
Dan. underholdning.

21.05 Second Act 
Am. romantisk komedie  
fra 2018 med Jennifer  
Lopez og Leah Remini.

22.50 Blondiner i junglen 
Am. komedie fra 2017  
med Goldie Hawn og Amy 
Schumer.

00.25 The Last Kennedy 
Am.-sv. drama fra 2017 med 
Jason Clarke og Kate Mara.

02.15  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 (G) Flugten fra Ukraine: 

Bilturen 
Dan. dokumentar fra 2022.

13.05 (G) Kongeskibet  
(1:4) 
Dan. dok.-serie.

13.35 (G) Hammerslag 
Dan. boligquiz.

14.05 (G) Søren Vesters have 
(3) 
Dan. havemagasin.

14.35 (G) Vera: Mørk vej  
(1) 
Eng. krimiserie.

16.05 Arving ukendt III  
(4:5) 
Sv. dok.-serie.

17.05 Hjemmefronten 
Eng. dramaserie.

17.50 Min have IV (2:7) 
No. havemagasin.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Dyrenes parringsleg 

(4:5) 
Eng. naturserie.

20.00 Den store juniorbagedyst 
(5) 
Dan. underholdning.

20.45 American Song Contest 
(2) 
Am. underholdning.

22.10 Unge Morse III (2) 
Eng. krimiserie.

23.40 Lewis:  
Kærlighedens allegori  
(9) 
Eng. krimiserie.

01.15  Nat-tv

17.35 (G) Niels Bohrs hemmelighed 
(5:5) 18.05 Historiequizzen: Hjerl 
Hede (3:8) 18.35 Historiequizzen: 
Synagogen (4:8) 19.05 En by i pro-
vinsen (7:17) 20.00 True Grit Am. 
western fra 2010 med Jeff Bridges 
og Hailee Steinfeld. 21.45 For hun-
drede år siden (2:3) 22.30 Deadline 
23.00 (G) På UFO jagt med Jan og 
Morten 00.00 (G) Tiny Tim - konge 
for en dag 01.15 (G) Kulturelt (4) 
01.40 Deadline nat 

17.45 Death in Paradise (5) 18.50 
Fint skal det være (6) 19.30 Fint skal 
det være (7) 20.05 Detektiv ved et 
tilfælde (7) 21.00 Kriminalkommis-
sær Barnaby (2) 22.40 [=] Hvem vil 
være millionær? 23.30 [=] Jarls 
Quizshow 00.20 Nat-tv

18.15 Zorro - den maskerede hævner 
Am. actionfilm fra 1998 med Anto-
nio Banderas og Anthony Hopkins. 
21.00 Shazam! Am.-can. actionko-
medie fra 2019 med Zachary Levi 
og Mark Strong. 23.50 (G) Sleepless 
Am. thriller fra 2016 med Jamie 
Foxx og Michelle Monaghan. 01.45 
Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 4 (8:20) 
18.55 SEAL Team 4 (9:20) 20.00 
NCIS 18 (13) 21.00 Jagten på Røde 
Oktober Am. actionfilm fra 1990 
med Sean Connery og Alec Bald-
win. 00.00 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

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

13.20 [=] Ruths hotel (3:5) 
13.55 [=] (G) Ruths hotel (4:5) 
14.30 [=] Sæt pris på dit hjem 

(3) 
15.00 [=] Sæt pris på dit hjem 

(4) 
Dan. livsstilsmagasin.

15.35 Det er mig eller hunden! 
(11) 
Eng. dok.-serie.

16.05 Lægehelikopteren (8) 
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 [=] Hvem holder  

masken? (6:8) 
Dan. underholdning.

21.10 [=] En vej ud (5:8) 
Dan. underholdning.

22.15 The Martian 
Am. drama fra 2015 med 
Matt Damon og Jessica 
Chastain.

00.40 Suburbicon 
Am. krimikomedie fra 2017 
med Matt Damon og Julianne 
Moore.

02.30  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.25 Nak & æd  

- en hornfisk på Orø (5:10) 
13.10 Hammerslag 2018 (1) 
13.55 Kender du typen? 
14.40 Fader Brown VIII (10) 

Eng. krimiserie.
15.25 Fader Brown IX (1) 

Eng. krimiserie.
16.10 Familien Löwander III 

(2:8) 
Sv. dramaserie.

17.10 En naturlig affære  
- menneskets forhold  
til naturen 
Østr. dokumentar fra 2020.

18.00 Antikquizzen 
Dan. quiz.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Disney Sjov 

Underholdning for  
hele familien.

20.00 Fællessang (6) 
Dan. underholdning.

21.00 TV-Avisen 
21.15 Vores vejr 
21.30 Killers 

Am. actionkomedie fra 2010 
med Katherine Heigl og 
Ashton Kutcher.

23.05 Once Upon a Time in 
Mexico 
Am.-mex. actionfilm fra 
2003 med Antonio Banderas 
og Salma Hayek.

00.40 (G) Arne Dahls A-grup-
pen: Himmeløje (1:2) 
Sv. krimiserie.

02.40  Nat-tv

17.30 (G) Niels Bohrs hemmelighed 
(4:5) 18.00 Historiequizzen: Hanst-
holm (1:8) 18.30 Historiequizzen: 
Nyborg Slot (2:8) 19.00 (G) Chri-
stian X og de forsvundne fattigbreve 
(6) 19.30 Verdenskrigens danske 
skygger (1) 20.00 Dame, konge, es, 
spion Fr.-eng.-ty. thriller fra 2011 
med Gary Oldman og Toby Jones. 
22.00 Signe Molde på udebane  
- LGBT+ (1) 22.30 Deadline 23.00 
Chaplin Am. autentisk drama fra 
1992 med Robert Downey Jr. og 
Kevin Kline. 01.15 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (4) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (11) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (12) 20.00 [=] Far til fire på 
landet Dan. familiefilm fra 1955 
med Karl Stegger og Ole Neumann. 
21.40 Diana - prinsesse af tiden (2:3) 
22.35 [=] Hvem vil være millionær? 
23.25 [=] Jarls Quizshow 00.15  
Nat-tv

18.00 Luksusfælden 19 (9:14) 19.00 
Koch'en på toppen 3 (2:6) 20.00 
Wozniacki & Lee (6:6) 21.00 Pro-
jekt Runway 19 (8) 22.05 (G) Mor-
det i Orientekspressen Eng. thriller 
fra 2017. 00.20 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 4 (7:20) 
18.55 SEAL Team 4 (8:20) 20.00 
NCIS 18 (12) 21.00 Top Gun Am. 
actionfilm fra 1986. 23.20 (G) Jerry 
Maguire Am. dramakomedie fra 
1996. 02.10 Nat-tv

17.35 (G) Niels Bohrs hemmelighed 
(3:5) 18.05 Historiequizzen: Hol-
mens skibe 18.35 Historiequizzen: 
Rungstedlund 19.05 (G) Christian X 
og de forsvundne fattigbreve (5) 
19.35 Christian X og de forsvundne 
fattigbreve (6) 20.05 Manden med 
jernhjertet Am. krigsdrama fra 2017 
med Jason Clarke og Rosamund 
Pike. 22.00 Hitlers danske soldater 
II (2) 22.30 Deadline 23.00 Philips 
vej til terror (3:3) 23.40 (G) Kulturelt 
(4) 00.05 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (3) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (10) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (11) 19.50 [=] Meyerheim 
og stjernerne (2) 20.40 Death in 
Paradise (8) 21.40 Agatha Christie: 
En af os er morderen (1:3) 22.50 [=] 
Hvem vil være millionær? 23.40 [=] 
Jarls Quizshow 00.25 Nat-tv

18.00 Luksusfælden 19 (8:14) 19.00 
Koch'en på toppen 3 (1:6) 20.00 
NCIS 19 (15) 21.00 S.W.A.T. 5 (21) 
22.00 Sleepless Am. thriller  
fra 2016. 23.55 (G) The Bank Heist 
Am. actionfilm fra 2018. 01.50  
Nat-tv

18.05 (G) SEAL Team 4 (6:20) 
19.00 SEAL Team 4 (7:20) 20.00 
Politistyrken 2 (6) 21.00 Jerry Ma-
guire Am. dramakomedie fra 1996  
23.50 (G) Et spørgsmål om ære Am. 
drama fra 1992 med Jack Nicholson 
og Tom Cruise. 02.50 Nat-tv

Søndag den 29.05 kl. 20.00 på  TV 2: Afdelingsjordemo-
deren Ella kæmper en daglig kamp for de fødende og for 
sit personale på det nye supersygehus. Men afdelingen er 
underbemandet, og overlægen Michael vil ikke ansætte 
flere jordemødre. Sosu’en Trille overvejer at indberette 
en nybagt mor.

ONSDAG 25. - TIRSDAG 31. MAJ
TIRSDAGMANDAGSØNDAGLØRDAGFREDAG

TORSDAGONSDAG

UGENS TV

12.00 TV-Avisen 
12.15 Nak & æd  

- en kob i Cameroun (3:10) 
13.00 Hammerslag 2018 (9:10) 
13.45 Kender du typen? 
14.30 Fader Brown VIII (8-9) 
16.00 Familien Löwander III 

(1:8) 
17.00 TV-Avisen 
18.00 Antikquizzen 
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 Hammerslag 
20.30 Passion for millioner (4) 
21.00 TV-Avisen 
21.30 Arne Dahls A-gruppen: 

Himmeløje (1:2) 
23.24 (G) OBS 
23.30 Gift ved første blik USA 

V (3:19) 
00.20 (G) Hvem myrdede Alan 

Conway? (4:6) 
01.10  Nat-tv

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

genhed, beliggenhed (8:16) 
13.20 (G) Ruths Hotel (2-3:5) 
14.30 Sæt pris på dit hjem  

(9-10) 
15.35 Det er mig eller hunden! 
16.05 Lægehelikopteren (6) 
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 [=] Beliggenhed ... 
20.50 Linde på Langeland (6) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.10 [=] Sporten 
22.25 [=] Hvem bor her? (4-5) 
23.45 Nat-tv

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

genhed, beliggenhed (1:16) 
13.20 [=] Ruths hotel (1-2:5) 
14.30 Sæt pris på dit hjem (1-2) 
15.35 Det er mig eller hunden! 

(9-10) 
16.30 Lægehelikopteren (7) 
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 Anders & Torben - tvil-

lingerne og madimperiet 
(1:2) 

20.35 Olsen-banden ser rødt 
Dan. komedie fra 1976

22.25 (G) Jo færre, jo bedre 
23.25 [=] (G) Linde på Lange-

land (6) 
00.00 Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.30 Nak & æd - en oribi  

i Cameroun (4:10) 
13.15 Hammerslag 2018 

(10:10) 
14.00 Fodbold:  

OB-FC Midtjylland 
17.30 (G) Søren Vesters have 

(3) 
18.00 Antikquizzen 
18.30 TV-Avisen 
19.00 Flodhesten  

- Afrikas farligste dyr 
20.00 I hjernen på stjernen 

(2:4) 
21.00 TV-Avisen 
21.15 Rosenmeiers rejse (2:3) 
21.45 Vera: Mørk vej (1) 
23.15 Gift ved første blik USA 

V (4:19) 
Am. datingserie.

00.05 Taggart: Syndens sold 
Skotsk krimiserie.

01.15  Nat-tv
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Kliple’
Mærken

HVERT ÅR - 2. WEEKEND I JUNI

Onsdag den 8. juni 
Kl. 19.30-21.00      Koncert i Kliplev Kirke. 
                               Ole Gas synger Kim Larsen sange. 
                               Gratis adgang 
                               Dørene åbnes kl. 19.00 
 

Torsdag den 9. juni 
Kl. 17.30-19.30       Børnedisco i Cafételtet med Deejay Junior 
                               Billetpris kr. 60,- incl. pizza og sodavand 
Kl. 18.30-23.00       Servering i Smugkroen og musik med Deejay Junior 
Kl. 19.30                  Stort lottospil i Kliplev Hallen 
Kl. 19.30                 Festpladsen åbner 
 

Fredag den 10. juni 
Kl. 12.30-17.00       Seniorfrokost i Cafételtet  
                               Musik og underholdning med Kisser & Søren samt Poul Anker 
                               Billetpris kr. 175,- incl. frokostbuffet 
Kl. 19.00                  Mexico temafest i Det Store Telt,   
                               billetpris kr. 225,- incl. buffet. Indtil kl. 21.15 kun adgang  
                               med forud købte billetter 
                               Entré efter kl. 21.15 kr. 100,- 

Kl. 19.00                  Herning Tivolipark og festpladsen åbner 
Kl. 19.00-01.45       O.S.3 og Deejay Junior fyrer den af i Det Store Telt 

Kl. 19.00-01.45       Musik og dans i smugkroen med duoen Popcorn 
 

Lørdag den 11. juni 
Kl. 07.00-09.30       Gratis morgenmad i Det Store Telt 
Kl. 08.00                  Heste- og smådyrsmarked åbner 
Kl. 08.00                  Festpladsen og kræmmermarkedet åbner 
Kl. 08.00-21.00       Truckshow 
Kl. 10.00                  Lækkert udvalg af kaffe, kage og specialøl i Cafételtet 
Kl. 10.00-14.00       Ansigtsmaling af børn ved Cafételtet 
Kl. 10.00-15.00       Svennes Street Band underholder på festpladsen  
Kl. 15.00-02.15       Musik og dans i Smugkroen med duoen Popcorn 

Følg også »Kliple’ Mærken« på facebook ... det bliver så godt! www.kliplemaerken.dk

Kl. 18.30-23.00       ShuBiDua aften i Cafételtet 
                               Musikken er lagt i hænderne på Shubiforsjov Duo 
                               Kun adgang med forud købte billetter 
                               Billetpris kr. 175,- incl. spareribs med tilbehør 

Kl. 21.00-02.15       Musik og dans i Det Store Telt 
                               ABBA Revival Band og ADHD omdanner Det Store Telt 
                               til Sønderjyllands største og bedste diskotek. 
                               Entré kr. 150,- 

 

Søndag den 12. juni 
Kl. 10.00                  Festpladsen og kræmmermarkedet åbner 
Kl. 10.00-15.00       Truckshow 
Kl. 11.00                  Ringrideroptog igennem byen med ryttere ledsaget af  
                               Deutsche Jugend Brassband Lübeck og Kliplev Ferguson. 
                               Rute: Skolegade, Kliplev Hovedgade, Bjerndrupvej,  
                               Kliplev Nygade, Kirkegårdsvej, Kliplev Hovedgade,  
                               Lundtoftvej, Klostervang, Skolegade. 
Kl. 11.00                  Smugkroen åbner 
Kl. 11.45                  Ringridning begynder 
Kl. 13.00                  Koncert på stadion med  
                               Deutsche Jugend Brassband Lübeck 
Kl. 13.30+14.30 +15.30  
                               Sofus Sæbeboble underholder med sæbebobleshow og 
                               gøgleri rundt omkring på festpladsen.  
Kl. 14.00-18.30       Musik og dans i Smugkroen med Kiils Disco Show 
Kl. ca. 15.30            Kongeomridning 
Kl. ca. 17.00            Kåring af årets ringriderkonge 
Kl. 19.00-23.15       Dans og underholdning i Det Store Telt med KANDIS 
                               Entré kr. 125,- incl. sildemad  
Kl. 23.30                  Kliple’ Mærken 2022 slutter med et festfyrværkeri 

2022

Kl. 19.00 i Det Store Telt 
Mexico temafest 
225,- incl. buffet 
Indtil kl. 21.15 kun adgang med forud købte billetter 

Kl. 19.00-01.45 i Det Store Telt 
O.S.3 &  
Deejay Junior

Kl. 19.00-23.15 i Det Store Telt 
KANDIS 
Dans og underholdning

Kl. 21.00-02.15 i Det Store Telt 
ABBA  
Revival Band 
& ADHD

Kl. 18.30-23.00 i Cafételtet 
Shubiforsjov  
Duo

ADHD
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Tinglev kirkes hjemmeside har følgende adresse: www.tinglevkirke.dk

Tinglev  
kirke 

 
 
 
 

Kirkebetjening  m.v.: 
 
Sognepræst 
Søren Wogensen 
Hovedgaden 112 
Tlf. 74 64 40 50 
Mail: sw@km.dk 
 
Tinglev kirkegårdskontor: 
Den gamle Skole 
Kirkevej 1, tlf. 74 64 45 01 
 

Kirkegårdsleder:  
Claus Melgaard Schøtt 
 
Træffes efter aftale pr. tlf.  
74 64 45 01 eller pr. mail 
tinglevkirkegaard@mail.dk 
 
Organist:  
Doris Sommerlund,  
tlf. 30 62 56 01 
 
 

Menighedsrådets  
formand: 
Haldis Nedergaard 
Broderup Byvej 14 
tlf. 29 24 95 47 
haldis.nedergaard@3f.dk 
 
Menighedsrådets kasserer: 
Gunnar Weber  
Vibevænget 6  
tlf. 74 64 42 97 
 

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

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

Gudstjenester  
i Tinglev kirke 
 
Til alle gudstjenester kan der 
bestilles kirkebil  
ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25.  
5. juni: Pinsedag kl. 14.00,  
fælles dansk-tysk  
12. juni: Trinitatis søndag  
kl. 19.00 
v/Søren Wogensen  
19. juni: 1. søndag efter trinitatis 
kl. 9.00  
v/Signe Bøje Sahner  
26. juni: 2. søndag efter trinitatis 
kl. 10.30  
v/Søren Wogensen  
3. juli: 3. søndag efter trinitatis  
kl. 10.30  
v/Søren Wogensen 
 
 
 

kommende 
aktiviteter 
 
Tinglev Kirke inviterer til  
sommerudflugt  
den 29. juni kl. 13.30 
 
Turen går til Frøslev museum. 
Her er der mulighed for at se sig 
om i lejren, efterfulgt af et fore-
drag om lejrens betydning under 
2. verdenskrig. 
Senere kører vi til Holbøl Land-
bohjem, hvor vi nyder kaffe og 
kage. 
Tilbage i Tinglev og som afslut-
ning på eftermiddagen, griller vi. 
Afslutning ca. kl. 18.00. 
Prisen er kr. 100,- pr. person. 
Tilmelding til Gunnar 60172167 
senest den 22. juni 2022. 
 

Organisten  
meddeler 
 
Babysalmesang 
Om torsdagen er der babysal-
mesang for børn i alderen 0-9 
mdr. Vi starter kl. 10.00 med sal-
mer, børnesange, rytmer, små 
danse og meget andet. 
Bagefter hygger vi med kaffe og 
te og lækkerier. Det foregår I 
”Den gamle skole” (Huset ved 
siden af kirken) 
Tilmelding: Doris Sommerlund, 
Organist:  
Mobil: 30 62 56 01 
Der er lige for tiden ikke opret-
tet et hold til babysalmesang 
Så ring og meld til. så kan vi må-
ske få startet op. 
 
Børnekor 
For børn fra 1.-3. klasse 
Tirsdage fra kl. 14.30-15.30  
Det foregår i ”Den gamle skole” 
og af og til også i kirken 
 
Sognekor 
Onsdage kl. 19.00 i Kirken 
Vi synger fra 19.00-20.30 og  
hygger efterfølgende med kaffe 
og kage i ”Den gamle skole”  

Vi har plads til flere!

Kirkelige  
handlinger 
 
Døbte: 
17/4: Malina Marie Nielsen  
Bisatte og begravede: 
20/4: Kirsten Sonja Orth  
Andreasen 
23/4: Jacob Fr. Petersen  
Guldbryllup: 
29/4: John og Lone Peterson 

Sognepræsten 
orienterer 
 
Pinsedag i det fri 
I år genoptager vi traditionen 
med fælles dansk-tysk gudstje-
neste pinsedag efter to års ufri-
villig corona-pause. Gudstjene-
sten 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 er der kaf-
fe-bord. Vel mødt til en hyggelig 
eftermiddag i det fri.  
Lørdagsdåb i Tinglev 
Der vil være mulighed for lør-
dagsdåb på følgende lørdage: 
11. juni og 10. september 2022. 
Begge dage er det kl. 11.00. 
Kontakt sognepræsten for nær-
mere info. 

Tinglev kirke 

Strikkecafé 
 
Strik, snak og hygge for alle  
- i alle aldre  
Har du pinde, har vi garn og op-
skrifter. 
Vi inviterer alle, der har tid og 
lyst, til strik, snak og hygge i 
Den gamle skole ved Tinglev 
Kirke, Kirkepladsen 1.  
Vi strikker, hækler eller brode-
rer og snakker om stort og småt. 
Om du er øvet eller nybegynder, 
ung eller gammel er underord-
net - vi hjælper hinanden 😊 
Den 2. tirsdag i måneden. 
Kommende datoer: 
  
Tirsdag d. 14/6 kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag d. 9/8 kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag d. 13/9 kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag d. 11/10 kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag d. 13/12 kl. 14.00 - 16.00 
  
Kom og vær med 
Vi serverer kaffe/te og kage 
Alle er velkomne og arrange-
mentet er gratis 
 
Venlig hilsen  
Anne-Marie og Gertrud 

familiegudstjeneste   
Kom til familiegudstjeneste i Tinglev  
Kirke den 9. juni kl. 17.00  
v/sognepræst Signe Bøje Sahner  
 
Det er blevet sommer og sandalerne og 
strandtasken er fundet frem.  
Men efter en hel dag ude i den friske sommerluft, så kom ind og nyd en 
afkølet kirke og en god fortælling.  
Vi skal høre fortællingen om Jonas og hvalen. Vi skal høre, hvad der 
sker, når vi begiver os ud på dybt vand. Derud hvor vi ikke kan bunde. 
Men vi skal ikke frygte. Det handler om at stole på Gud. I fællesskab 
kommer vi til at tale om tilgivelse og tillid.  
Salmerne og prædikenen henvender sig til børn, så de kan tage aktiv del 
i gudstjenesten. 
 
Vel mødt. Vi glæder os til at se jer.  

Indre Mission 
program   
Juni 
Torsdag d. 2. kl. 19.30 
Samtalemøde hos Vera og Jo-
hannes. Rugmarken 50 
Video oplæg med efterfølgende 
spørgsmål   
Fredag d. 3. til mandag d. 6. 
Pinsecamping på Sundeved 
Centret. Program følger   
Tirsdag d. 7. Pinsestævne  
i Tinglev Kirke 
Kaffe m.v. i Borgersalen. 
Program følger.   
Onsdag den 15. Sommerudflugt 
Hellevad Kirke. Afgang fra  
kirkepladsen kl. 18.00 
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Fælles familie-gåtur 
i Tinglev  
torsdag den 9. juni kl. 18.00 

 
Vi mødes på Beredskabsstyrelsen, hvor vi starter 
med en gåtur på ca. 3 km. 
Efter turen er der grillpølser og vand/øl og vin. 
 
Pris: voksne 75 kr. børn (indtil 12 år) 35 kr. 
Alt incl. pølser, vand/øl og vin. 
 
Tilmelding senest den 2. juni til Vera 51513864, Git-
te 27508762 eller tinglevhusmor@gmail.com. 
 
På gensyn! 

Bestyrelsen

Historisk Samfund 
f. Sønderjylland, Aabenraa Kredsen 
 
indbyder til gratis 

Byvandring i Tinglev 
fredag den 10. juni 
fra kl. 14-16.30 
 
Vi mødes på »Deutsche Nachschule«,  
kl. 14 Grønnevej 51.  
Skolen er vært for kaffe efterfulgt af besøg 
i kirke og kirkegård. 
 
Alle er velkomne. Ingen tilmelding

Der Ringreiterverein Baistrup   
afholder 

RINGRIDNING 

på Bajstrup Sportsplads 

Fredag den 3. juni   
Kl. 18.30   Cykelringridning for alle 
Kl. 18.30   Oldtimer traktorringridning  
                  for alle 

Lørdag den 4. juni   
Kl. 10.00   Præmieskat 
Kl. 11.30   Ringridning starter 
Kl. 14.00   Cykelringridning for børn  
Kl. 19.00:  Fest i laden   
                  Menu: Græsk buffet med tilbehør. 
 

Alle er velkomne - ingen tilmelding     
Bestyrelsen

GRUNDLOVSMØDE 

På Urnehoved Tingsted  
søndag den 5. juni kl. 14.00 

 
Program: 

 
Velkomst og fællessang 

 
Grundlovstale  
ved formand  

for Bund Deutscher Nordschleswiger  
Hinrich Jürgensen 

 
Underholdning ved ”Sommerlund” 

 
Kaffepause  

- hvor vi nyder vores medbragte kaffe og kage 
 

Fællessang 
 

Grundlovstale  
ved Folketingsmedlem Benny Engelbrecht 

 
Kl. 16.00 Fællessang og flaget tages ned. 

 
Urnehoved Tingsted er en mindepark ved  

Hærvejen i Sønderjylland. Stedet var gennem hele 
middelalderen et vigtigt tingsted for sønderjyderne. 

Adressen er Oksevejen 30, 6392 Bolderslev.

FYRAFTENS- 
GUDSTJENESTE 
torsdag d. 2. juni kl. 17 

I Ravsted kirke 
 

Efterfølgende serveres der en  
grillpølse på kirkegården. 
 
Sidste tilmelding senest mandag d. 30. maj til 
Anette på ravstedkirkegaard@hotmail.com  
eller tlf. 29666231  

Med venlig hilsen 
Ravsted  
Menighedsråd

INVITATION TIL  

BORGERMØDE 
 VIL DU HJÆLPE UKRAINERE I TINGLEV? 

KOM OG HØR MERE 
 

MANDAG DEN 30. MAJ   
KLOKKEN 17-19 

I AULAEN PÅ TINGLEV SKOLE  
 
 
 
 
 

På borgermødet vil Røde Kors orientere om  
indsatsen, og det at være frivillig.  

Man kan være frivillig på mange måder.  
På mødet får du lejlighed til at tale med frivillige  

på Grønnevej 42 for at høre mere om deres arbejde,  
tidsforbrug og få stillet eventuelle spørgmål 

 
Vi er vært med kaffe og kage 
og vi glæder os til at se dig! 

 
Venlig hilsen 

 

i samarbejde med 
Røde Kors i Aabenraa, Padborg og Rødekro

 
 
TINGLEV 
Søndag d. 29/5 kl. 10.30. 
Søndag d. 5/6 kl. 14.00. 
 
BJOLDERUP 
Torsdag d. 26/5 kl. 10.30. 
Søndag d. 29/5 kl. 10.30. 
Søndag d. 5/6 kl. 10.30. 
 
BURKAL 
Torsdag d. 26/5 kl. 10.30. 
Søndag d. 29/5 kl. 10.30. 
Søndag d. 5/6 kl. 09.00. 
Mandag d. 6/6 kl. 10.30: 
Friluftsgudstjeneste. 
 
BYLDERUP 
Søndag d. 29/5 kl. 09.00. 
Søndag d. 5/6 kl. 10.30. 
 
RAVSTED 
Søndag d. 29/5 kl. 10.30. 
Torsdag d. 2/6 kl. 17.00: 
Fyraftensgudstjeneste. 
Søndag d. 5/6 kl. 10.30. 
 
BYLDERUP-BOV 
LM FRIMENIGHED 
Torsdag d. 26/5 kl. 10.30: 
Konfirmation. 
Søndag d. 5/6 kl. 10.30: 
 
NORDSCHLESWIGSCHE 
GEMEINDE 
TINGLEV: 
Søndag d. 5/6 kl. 14.00: 
Friluftsgudstjeneste.

Gudstjenester

 
FOLKEAFSTEMNING OM  

FORSVARSFORBEHOLDET 
PARTIERNE I AABENRAA ARRANGERER 
VÆLGERMØDE 

med stegt flæsk  
og persillesovs 

MANDAG 30. MAJ 
Kl. 18.00 

på Hotel Røde-kro  
PANELDELTAGERE: 

Peter Kofod, Dansk Folkeparti  
Rasmus Elkjær Larsen, Det Konservative Folkeparti  

Henning Hyllested, Enhedslisten  
Jan Køpke Christensen, Nye Borgerlige  

Theis Kylling Hommeltoft, Socialdemokratiet  
Socialistisk Folkeparti, Hans Christian Schmidt, Venstre   

Gratis stegt flæsk med persillesovs for de  
første 100 tilmeldinger  

på mail politikaabenraa@gmail.com 
deadline fredag den 27. maj kl. 12.00  

Drikkevarer for egen regning  
 

Vælgermødet starter kl. 19.00 efter spisning  
og slutter kl. 21.30.

Følg med på 

www.tinglev.dk



22

festlig indvielse 
fredag 10. juni kl. 14-17 

på Centerpladsen 
SKOLEKRYDSET 

CENTERPLADSEN 
TINGLEVSTIEN

GRATIS:  
• KAGEBORD OG KAFFE 
• POPCORN og SLUSHICE til børnene 
• ØL ELLER VAND til alle fremmødte 
• IS TIL ALLE BYENS BØRN 
• MUSIK OG HYGGE med byens borgere 
 

KONKURRENCE - vind gavekurv til 500,- kr. 

Lodtrækning blandt de rigtige svar kl. 16.30 på Centerpladsen  
- man skal være på pladsen for at vinde. 

Vel mødt til en hyggelig eftermidag - Styregruppen

Områdefornyelsen i Tinglev er færdig - det ska’ fejres

LIVE 
MUSIK  

på Centerpladsen  
fra kl. 14.00-17.00 

ved Banditterne  
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SKØNSANG 
I BYSKOVEN 

LØRDAG DEN 18. JUNI KL. 15.00 I TINGLEV

Storslået operakoncert med solisterne 
Julie Meera Albertsen og William Jønch Pedersen 

akkompagneret af pianisten Louise Schrøder. 

50 kr. 
www.billetten.dk

Koncerten finder sted på friluftsscenen i Byskoven.
I pausen vil der mulighed for at købe kaffe/kage, øl, vand

Adresse:  Grønnevej 29, 6360 Tinglev

Arrangør: Tinglev Forum og Opera på Grænsen

  
 
 
 
 
 

 Maj 
 
      Ons.    25.   Ældre Sagen Tinglev arrangerer heldagstur  med Fjordbåden Helene i 
                         Haderslev. Afgang fra Tinglev kl. 10.45. 
 
      Lør.     28.   Tinglev- og Omegns Ringriderforening afholder ringriderfest på  
                         Ringriderpladsen Flensborglandevej i Tinglev kl. 13.00. 
 
      Søn.    29.   Tinglev- og Omegns Ringriderforening afholder ringriderfest på  
                         Ringriderpladsen Flensborglandevej i Tinglev kl. 11.00. 
 
      Man.   30.   Ældre Sagen Tinglev inviterer til foredrag med Jørn Buch i  
                         Rebbølcentret kl. 14.30. 
 
      Man.   30.   Partierne i Aabenraa holder vælgermøde på Hotel Røde-kro kl. 18.00. 
 
      Man.   30.   Tinglev Forum og Røde Kors inviterer til borgermøde i aulaen på  
                         Tinglev Skole kl. 17.00. 
 
      Tir.      31.   Ældre Sagen Tinglev afholder sangcafé i Rebbølcentret kl. 9.30. 
 
 

Juni 
 
      Fre.       3.   Ringreiterverein Baistrup afholder ringridning på Bajstrup Sportsplads. 
 
      Lør.       4.   Ringreiterverein Baistrup afholder ringridning på Bajstrup Sportsplads. 
 
      Søn.      5.   Tinglev Forum inviterer til grundlovsfest i Byskoven i Tinglev kl. 12.00. 
 
      Søn.      5.   Urnehoved Gruppen inviterer til grundlovsmøde på Urnehoved  
                         Tingsted kl. 14.00. 
 
      Tir.        7.   Sozialdienst Burkal arrangerer udflugt til TV-Syd. 
 
      Tir.        7.   Tinglev-Uge Pensionistforening arrangerer udflugt med Fjordbåden  
                          Helene i Haderslev afgang fra Tingelv kl. 8.45. 
 
      Tor.       9.   Bolderslev Lokalråd afholder borgermøde i Bolderslev Fritidscenter kl. 19. 
 
      Tor.       9.   Tinglev Husmoderforening arrangerer familie gå-tur i Tinglev kl. 18.00. 
 
      Fre.      10.   Historisk Samfund inviterer til byvandring i Tinglev kl. 14.00-16.30. 
 
      Ons.    15.   Ældre Sagen Tinglev arrangerer tysklandstur med Jørn Buch kl. 8.30. 
 
      Lør.     18.   Tinglev Forum, Opera På Grænsen og Aabenraa Kommune afholder  
                            operakoncert i Byskoven i Tingelv kl. 15.00. 

Det sker...  
i Tinglev og omegn 

Skal dit arrangement med i kalenderen?  
Kontakt os og hør nærmere på tlf. 74 64 40 38  
eller mail@iprinting.dk

Når Tinglev Forum invite-
rer til Grundlovsdag på Fri-
luftsscenen i Byskoven, er 
det igen i år med et par pro-
mimente grundlovstalere. 
Hele to folketingspolitikere 
går på talerstolen grund-
lovssøndag. 
 
Henrik Dahl fra Liberal Al-
liance, lægger ud og senere 
er det så formanden for 
Nye Borgerlige, Pernille 
Vermund, der taler. 
Grundlovsarrangementet 
starter til middag, hvor Sles-
vigske Musikkorps leverer 

en fanfare, efterfulgt af en 
koncert med SMUK. 
Der er som altid mulighed 
for at købe Lions burgere 

samt grillpølser, øl, vand 
samt kaffe og kage. Arran-
gementet starter til middag 
og slutter omkring kaffetid.

Pernille Vermund og Henrik 
Dahl holder Grundlovstaler

Pernille Vermund. Henrik Dahl.

Det kan måske forveksles 
med et forvokset drivhus, 
men det er meget mere end 
det. Orangeriet, eller vækst-
huset som det også kaldes, 
er et stort drivhus, hvor ek-
sotiske planter med behov 
for et varmt klima kan tri-
ves året rundt. I orangeriet 
kan du indrette dig med ci-
trusplanter, oliventræer og 
blomster, som normalt kun 
vokser i troperne. Et oran-
geri har indimellem flere 
rum og plads til, at mindre 
træer kan vokse op. Det har 
modsat drivhuset oftest 
høje dobbelte glasdøre, så 
man kan flytte store træer 
ind og ud, og så er det gerne 
placeret op ad en varm og 
gerne sydlig husmur. På gul-
vet er der ofte klinker, og de 
kan være opvarmede med 
gulvvarme. 
Orangerier var tilbage i 
1700-tallet forbeholdt de 
rige og adelige. Aristokra-
tiet i Europa fik opført 
orangerier på deres store 
godser og herregårde for at 
vise, at de havde forbindel-
ser til kolonierne under 
langt varmere himmelstrøg. 
I 1800-tallet kom de store 
væksthuset til Danmark, 
men igen var det de rige og 
adelige, der havde råd og tid 
til den slags havesysler. 
Men i dag kan alle købe 
eller bygge deres eget oran-

geri, der fungerer som et 
ekstra rum, hvor man kan 
sidde året rundt selv i de 
kolde måneder og nyde et 
glas eller læse en bog i sit 
helt eget væksthus. Du kan 

endda købe færdige orange-
rier, som stadig ligner gamle 
væksthuse fra 1800-tallet. 
Det lugter da lidt af herre-
gård.

Orangeriet er både et opholdssted og et væksthus i en og 
samme ”bygning”. Foto: Ingimage.com  

Et orangeri giver  
eksotiske planter året rundt
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PÅ LAGER HAR VI OGSÅ: 
Acryl - råglas - spejle i metermål  
- brændeovnsglas - lamineret glas - trådglas  
- drivhusglas - gl. glas til antikke vinduer m.m. 

Lavenergi 

termoruder 

alle typer

Gl. Aabenraavej 4 · 6360 Tinglev 

Tlf. 74 64 43 38
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