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UDGIVER 
Tim Skovmand 

LAYOUT 
Iprinting / Tinglev Bogtrykkeri 

TRYK 
Jysk Fynske Medier P/STINGLEV

COOP 365 DISCOUNT 

AUTOMESTER F. CHRISTENSEN 

BECKS AUTOSERVICE 

BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE 

BRDR. BONNICHSEN 

CONTIGA TINGLEV 

DER NORDSCHLESWIGER 

DIN MOBILE HØRELSE 

EDC TINGLEV / AABENRAA 

ELGÅRDEN TINGLEV 

ENTREPRENØR KIM P. HANSEN 

HANS HOLM MASKINFORRETNING 

IPRINTING 

KEBABHUSET 

KOHBERG TANDKLINIK 

LHN TINGLEV 

MATEK STEEL 

MR TØMRER 

NATURMÆLK 

PEAB 

PETERSENS VVS 

RADIO SØRENSEN 

REVISOR H.C. CHRISTENSEN 

SK ALLTRADE 

S.P. BYG & VVS 

STATOIL TINGLEV 

SUPER BRUGSEN 

SYDBANK 

TINGLEV APOTEK 

TINGLEV BEGRAVELSESFORRETNING 

TINGLEV KLOAK- OG HAVESERVICE 

TINGLEV MØBELFORRETNING 

TINGLEV TØMRERFORRETNING 

TINGLEV VINDUESPOLERING 

UGE LYSTFISKERI OG CAMPING 

VESTJYSK BANK 

- TIL GAVN FOR  
TINGLEV

Du kan være med 
til at gøre Tinglev  
attraktiv...  
Tinglev HHI opfordrer alle til at  
handle lokalt og bruge lokale  
håndværkere - kun derved sikrer  
vi, at Tinglev også er en attraktiv  
by i fremtiden - med et aktivt og  
godt erhvervsliv. 

En god  
gaveidé!  
Støt dit lokale butiks- og  
erhvervsliv - køb et gavekort 
 
Gavekortet er digitalt og  
kan købes i SuperBrugsen,  
Tinglev. 
 
Gavekortene kan indløses  
hos mange af foreningens  
medlemmer.

Støt de lokale 

erhvervsdrivende

I denne udgave af  
Ugebladet kan du læse  
om masser at festlige  
arrangementer i området 
 
• Kliple’ Mærken  
• Byfest i Ravsted  
• Ringrider- og  

Markedsfest i Bolderslev  
• Festlig indvielse af  

områdefornyelsen  
i Tinglev 

 
Læs mere inde i Ugebladet

Penge til nye møbler 
  
Flere gange årligt udlodder SuperBrugsen Tinglev kon-
tante præmier ud fra den opstillede stander i butikken. 
Denne gang var en af modtagerne Petanque klubben i 
Tinglev. Støtten på 2000,- kr. blev brugt på nye borde og 
bænke, som klubbens medlemmer nyder at bruge i pauserne 
mellem kampene.

Bliv del af et stærkt og brugbart  
netværk i lokalområdet 
 
Som medlem af Tinglev HHI får du glæde af en masse fælles arrangmenter og tiltag, samtidig 
med at du med dit medlemskab gør noget godt for borgerne i Tinglev. 
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TAKSIGELSER
En stor tak 

for opmærksomheden til 
min fødselsdag. 
Også en stor tak til Saks-
borg Kro for god mad og 
betjening. 

Hilsen 
Karin Hansen 

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

Hjertelig tak 
for den store opmærksom-
hed ved min fødselsdag. 
Tak for gaver, blomster, 
penge samt sange og bille-
det i Ugebladet. Også en 
stor tak til Saksborg Kro 
for dejlig mad og betjening. 

Venlig hilsen 
Margit Nommensen 

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

Hjertelig tak 
for venlig deltagelse ved 
vores mor 

Mathilde Hansen’s 
begravelse. 
Tak for blomster og hilsner. 
Tak til personalet i hjem-
meplejen i Tinglev for god 
pleje. 

På familiens vegne 
Egon og Bjarne 

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

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 

Lenes Fodpleje  
& Zoneterapi

Lene Jørgensen · joergensen.lene@live.dk 
Kirkevej 2 · 6360 Tinglev · Tlf. 29 87 14 64  
(lige overfor Tinglev Kirke)

Winnie’s fodpleje  
Lægeexam. fodplejer  
Winnie Lund Sørensen 

Tlf. 26 23 66 19 

Behandling i eget hjem 

- KØB OGSÅ GAVEKORT 

©

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

Telefon 7464 2901

Mandag. . . . . . 9.00 - 17.30 
Tirsdag . . . . . . 9.00 - 17.30 
Onsdag . . . . . . . . . . . lukket 
Torsdag . . . . . . 9.00 - 17.30 
Fredag. . . . . . . 9.00 - 17.30 

ELLER EFTER AFTALE

ÅBNINGSTIDER

Sommerferie uge 29, 30 og 31  
fra d. 18/7-7/8 2022 - begge dage incl.

aabenraa.venstre.dk

Tinglev  
Følg os på Facebook 

Den Nye Stil  
Ina Juhl 

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

Kostvejleder 
 

tlf. 30 91 41 83  
Porsevænget 4 

6360 Tinglev 
www.din-nye-livsstil.dk

 

Områdefornyelsen i Ting-
lev, der tæller Centerplad-
sen, skolekrydset og 
Tinglevstien, er næsten fær-
diggjort og derfor inviterer 
Styregruppen nu til officiel 
indvielse og festivas. 
 
»Vi har glædet os meget til 
den officielle åbning. Både 
fordi projektet har været 
igang rigtig længe, men også 
fordi vi har måttet udskyde 
på grund af corona«, siger 
formand for Styregruppen, 
Tim Skovmand. 
 
Områdefornyelsen startede 
i 2015 og undervejs har der 
været afholdt mange mø -

der, flere borgermøder og 
workshops samt etableret 
mindre arbejdsgrupper. 
 
»Det har været en lang og 
sej omgang, men resultatet 
er blevet rigtig godt og det 
er vi rigtig godt tilfredse 
med«, tilføjer næstformand 
Niels Daubjerg. 
 
Styregruppen, der udover 
Tim og Niels også tæller 
Inger Jørgensen og Morten 
Heilmann-Sørensen, har 
planlagt en festlig eftermid-
dag på Centerpladsen fre-
dag. Der er live musik ved 
populære Banditterne og så 
serveres der både øl/vand, 

kaffe og kage. Der er også 
tænkt på børnene, som bli-
ver tilbudt popcorn og 
slush-ice. 
 
Konkurrence 
Der er også mulighed for at 
vinde en lækker købmands-
kurv til 500,- kr. i en kon-
kurrence, hvor Styre grup - 
pen lægger op til, at byens 
borgere skal ud på en lille 
tur, hvor de via Tinglevstien 
når op i skolekrydset og til-
bage til Centerpladsen igen. 
»Vi laver en lille bogstav-
jagt, hvor bogstaverne hæn-
ger forskellige steder på 
Tinglevstien. På den måde 
får vi også vist både den og 

skolekrydset frem til bor-
gerne denne dag«, siger for-
manden. 
Som en lille ekstra motiva-
tion er der lagt op til, at alle 
børn får en is, når de an-
kommer til skolekrydset. 
 
Arrangementet varer tre 
timer og alt er gratis.  
»Det har vi gjort, fordi vi 
gerne vil se så mange som 
muligt på Centerpladsen 
den dag. Både ung og gam-
mel. Det er trods alt hele 
Tinglev, der får gavn af om-
rådefornyelsen«, slutter Tim 
Skovmand.

Tinglev fejrer byfornyelsen

Mange tak  
til sponsorer, ryttere, 

hjælpere og besøgende 
til ringridningen  

i Bajstrup. 
Venlig hilsen  

Ringreiterverein  
Baistrup  

Lotterinr. 402 har vundet. 
Kan afhentes hos Olaf  

Petersen, tlf. 26 19 39 77
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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 eftermiddag - Styregruppen

Områdefornyelsen i Tinglev er færdig - det ska’ fejres

LIVE 
MUSIK  

på Centerpladsen  
fra kl. 14.00-17.00 

ved Banditterne  

festlig indvielse 
fredag 10. juni kl. 14-17 

på Centerpladsen 
SKOLEKRYDSET 

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

JERN & METAL KØBES 
Brian Brix Christensen 

Tlf. 22 56 28 81 

RENS SKROT

Bjolderupgård 
- din alsidige maskinstation

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

 
 

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

Jord søges til dyrkning af biomajs

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

BB1290 presser 
med rotorcutter

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

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

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

Sæson 

2022

BOLIG

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

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

DØDSBO SÆLGES 
 
Timianvænget 33 i Tinglev 

KUN kr. 850.000 

109 m2 i et plan. Garage incl. carport 60 m2 
Grund 1220 m2. Bygget i 1985. 

Nyt tag - solceller og varmepumpe. 

Henvendelse 
tlf. 42 39 33 22 Holger Wollesen

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

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

TOTALENTREPRISE 
NYBYG OG TILBYG 
RENOVERING 
FLISE ARBEJDE 
FORSIKRINGSSKADER

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

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

SERVICESØNDERJYLLAND 
v. Kedde H. Erichsen 

 
Vi tilbyder haveservice, hjælp til oprydning og  
stiller med mandskab, når du har brug for det.   
Du er altid velkommen til at ringe eller maile og få 
en snak om arbejdsopgaverne. 

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

Haveservice • Oprydningsservice • Mandskabsudlejning

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG 

OG OMREGISTRERING I  

PADBORG OG TØNDER

NYHED: Trailerudlejning 

2000 kg. box/flyttetrailer 8 kubikmeter 
2700 kg. autotrailer 

400 kr. pr. dag/800 kr. pr. weekend

Mangler du hjælp til noget ud  
over det du kan se på listen?  
Så giv mig et kald på 3110 2329  
(træffes bedst mellem 08.00 - 16.00).

Klattrup Rengøring ApS - Klattrupvej 49 - 6200 Aabenraa - 3110 2329 - info@klattruprengoering.dk

ERHVERV
& PRIVAT

31102329

Rengøring
med fradrag
Husk at du kan benytte  

dig af  håndværker 
fradraget

• Privat og Erhvervsrengøring
• Håndværker rengøring
• Kontor/butiks rengøring 
• Enkeltstående opgaver 
• Trappevask,  

Skurvogne m.m. 

uforpligtende 
tilbud

Tryksager, så ring på 

74 64 40 38

VETERAN 
TRÆF 

i Terkelsbøl,  
6360 Tinglev 
den 18. juni 

kl. 10.00  
Kom med jeres  

køretøjer og  
stumpemarked. 

Traktorringridning  
kl. 14.00. Indskrivning  

fra kl. 13.30. 
Med indkørsel fra  

Duborgvej. 
Spørgsmål til Christian  

tlf. 74 64 81 70 /  
21 66 27 22  

Tinglev Forum inviterer til  

TEATER 
 onsdag den 6. juli kl. 20.00  

på Centerpladsen i Tinglev  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatergruppen Møllen spiller den klassiske komedie  
Den vægelsindede under åben himmel. 

 
Vi tager ikke entre, men man lejer en stol for 50. kr. 

Der kan købes øl, vand og vin før forestillingen.

Ringridning 
i Bajstrup 
 
Forleden blev der afholdt 
ringridning i Bajstrup.  
Dagens vindere blev: 
Konge: Vivi Christensen, 
Holme. 
Ponykonge: Caroline Kol-
mos, Nordborg. 
Traktor: Dennis Johannsen, 
Sofiedal. 
Cykel: John Drøhse, Rens. 
Cykel børn: Freya. 
Skat: Åge Juhl. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tryksager, så ring på 

74 64 40 38
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Følg også »Kliple’ Mærken« på facebook ... det bliver så godt! www.kliplemaerken.dk

Efter to år uden  
»mærken« er det nu igen 
tid til årets fest i Kliplev.  
 
Årets Kliple’ Mærken 
nærmer sig med hastige 
skridt og arrangørerne 
glæder sig til igen at kunne 
byde en masse feststemte 
borgere velkommen på 
pladsen. 
 
Formand Karina Tietje 
Rogat fortæller:  
»Det sidste Mærken blev 
holdt for 3 år siden og da 
vi i september 2021 star-
tede med planlægningen, 
var der rigtig mange ting, 
som var usikre. Så det var 
virkelig svært at forvente 
noget som helst. Men alle-
rede i løbet af januar, 
kunne vi se, at det nok 
ville blive muligt med et 
»almindeligt« mærken i 
år. 
Vi har da også været be-
kymret undervejs for om vi 
ville kunne få frivillige nok 
og om gæsterne ville vende 
tilbage efter 3 år uden 
mærken. Men heldigvis har 
vi nogle af Danmarks bed-
ste og mest loyale frivillige, 
som også tiltrækker nye 
frivillige og dermed er vi 
stort set på plads med de 
frivillige nu.« 
  
Onsdag går det løs i Klip-
lev Kirke med kirkekon-
cert. Ole Gas synger gode, 
klassiske Kim Larsen 
sange og det er som altid 
gratis at være med.  
 
Der er også flere nye tiltag 
i år, nævner Karina:  
»Vi har fået nyt Tivoli i år 
- Herning Tivolipark. Det 
glæder vi os til at opleve. 
Som noget nyt afholder vi 
TruckShow i år, hvor vi 
forventer mellem 100-120 
truckere, som udstiller 
deres lastbiler. Man har 
mulighed for at komme 
helt tæt på og opleve last-

bilerne. Det er gratis, så vi 
håber, at rigtig mange vil 
benytte lejligheden til at 
kigge forbi.« 
Torsdag eftermiddag er 
der Børnedisco i Cafétel-
tet med DeeJay Junior. 
Om aftenen åbner fest-
pladsen og der er stort lot-
tospil i hallen. 
Fredag middag starter Se-
niorfrokosten i Cafételtet. 
Først med Poul Anker og 
siden støder Kisser og 
Søren til.  
Fredag aften går det løs i 
det store telt med tema-
fest. I år er temaet 
»Mexico«  og der er igen 
tilhørende buffet.  
 
Arrangørerne håber på 
mange udklædte gæster til 
O.S.3 og Dee Jay Junior. 
Der er kun adgang for gæ-
ster med forud købte bil-
letter indtil midt på 
aftenen, hvorefter der kan 
købes adgangsbilletter ved 
indgangen.  
Der er også musik og dans 
i Smugkroen med duoen 
Popcorn hele aftenen. 
Som sædvanligt er der her 
gratis adgang. 
 
Omkring billetsalget for-
tæller Karina: 
»Det er virkelig gået godt 
indtil videre. Vi har solgt 
rigtig godt til vores tema-
fest fredag aften og lørdag 
aften i cafeteltet. Til se-
niorfrokost er billetsalget 
lidt mindre end tidligere 
år, men stadig på et fint ni-
veau. Vi har dog stadig 
pladser til alle fester og vi 
håber selvfølgelig på at få 
udsolgt. Har man endnu 
ikke købt billet, kan man 
altså sagtens nå det 
endnu.« 
 
Lørdag starter program-
met allerede kl. 7.00 med 
gratis morgenkaffe i det 
store telt. Senere åbner 
festpladsen, kræmmer-

markedet og heste- og 
smådyrs markedet. 
Der er også truckshow 
lørdag, ligesom Cafételtet 
byder på en omgang an-
sigtsmaling omkring mid-
dag. Svennes Street Band 
underholder på festplad-
sen, og når de stopper, 
fortsætter Popcorn i 

Smugkroen. 
 
I Cafételtet er der om af-
tenen ShuBiDua musik på 
programmet med Shubi-
forsjov Duo, der spiller 
frem til kl. 23 i Cafeteltet. 
Fra kl. 21.00 er der så 
musik og dans i det store 
telt med ABBA Revival 

Band og ADHD, så der er 
lagt op til en omgang læk-
ker musik hele aftenen i 
Kliplev. 
 
Søndag åbner festpladsen 
og kræmmerpladsen midt 
på formiddagen der er 
igen truckshow på plad-
sen. 
Kl. 11.00 er der stort ring -
rideroptog gennem Klip-
lev og det er i år ledsaget 
af Deutsche Jugend 
Brassband Lübeck samt 
Kliplev Ferguson Klub. 
Efter optoget starter ryt-
terne på ringridningen i 
de forskellige galger.  
I smugkroen er der musik 
og dans og på pladsen un-
derholder Deutsche Ju-
gend Brassband Lübeck. 
 
Sofus Sæbeboble under-
holder børnene med sæ-
bebobleshow og gøgleri, 

inden der er kongeomrid-
ning sidst på eftermidda-
gen. Omkring kl. 17.00 
forventer komiteen at 
kunne kåre årets ringri-
derkonge. 
Aftenen byder vanen tro 
på Kandis i det store telt. 
Publikum bliver forkælet 
med bandets populære 
hits samt en sildemad. 
Aftenen og fem festlige 
Mærkens-dage slutter 
med et stort festfyrvær-
keri en halv time før mid-
nat. 
 
Formanden håber, at det 
bliver et rigtig sjovt Kliple 
Mærken med fint vejr og 
glade gæster.  
»Glade og tilfredse gæster 
er den bedste løn, man 
som frivillig kan få, så dem 
vil vi rigtig gerne have 
mange af«, slutter Karina 
Tietje Rogat.

Så er der endelig Kliple’ Mærken igen

Et drømmehus 
med kvalitet i 
hver en detalje

Søgård Byg A/S • Flensborg Landevej 22, Søgård • 6200 Aabenraa • Telefon 7468 8317 • www.soegaardbyg.dk • post@soegaardbyg.dk

Jeg bygger drømmehuse til krævende huskøbere 
sammen med mine 40 dygtige fagfolk. Vi ved, hvor 
meget detaljerne betyder, når man skal skabe det 
perfekte hjem til familien. Klik ind og hent inspiration 
til jeres drømmehus eller ring og aftal et møde. 

Med venlig hilsen

Bygmester Kjeld Hansen

www.soegaardbyg.dk
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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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2022Kliple’
Mærken

HVERT ÅR - 2. WEEKEND I JUNI

ANNETTE JOHANNSEN 
SDR. LANDEVEJ 22 - KLIPLEV - 6200 AABENRAA

KLIPLEV

Klippestudiet

SALONEN ER ÅBEN EFTER AFTALE  
RING / SMS FOR TIDSBESTILLING PÅ TLF. 20 74 76 85

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

Vi ønsker alle en  
festligt og solrig  
Kliple’ Mærken

miljøvenlige tryksager
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NYHED

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Åglimt 30

Kontantpris: 945.000
Ejerudgift pr. md: 1.475
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.821/3.914
Sag: 29122110

155 m2 1/4 1

729 m2 E 1966

Opført i røde sten, vinduer i træ og taget er et
Decratag fra 2004. I stuen brændeovn fra
2016, som supplere opvarmningen med gas.
Dobbelt carport med et mindre opbevarings-
rum/værksted. Her er tale om et meget vel-
holdt og velindrettet hus med mange gode for-
bedringer!

NYHED

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Åglimt 24

Kontantpris: 1.498.000
Ejerudgift pr. md: 1.215
Udbetaling: 75.000
Brt/nt excl. ejerudg: 7.655/6.215
Sag: 29122029

144 m2 1/3 2

1.135 m2 C 1969

Rigtig flot rødstensvilla med en ganske unik be-
liggenhed! Haven grænser lige op mod eng og
å, hvilket giver dig en super flot udsigt fra ter-
rassen og ikke mindst fra køkken/alrum! Huset
er indvendig som udvendig i flot stand og gen-
nemgående moderniseret. Her skal du bare
flytte ind!

NYHED

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Tranekærvej 6

Kontantpris: 575.000
Ejerudgift pr. md: 1.184
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.979/2.417
Sag: 29122114

129 m2 2/3 1

1.372 m2 E 1950/80

Boligen er opført i 1950, men er i omkring
1980 gennemgående renoveret og indretnin-
gen fremstår mere eller mindre herfra.
Siden er der lavet enkelte løbende forbedringer
ved huset, herunder et metaltag fra omkring år
2000 og en luft/vand varmepumpe fra 2019.
Tilhørende boligen er her et større værksted.

Michael Riis
Indehaver,
Tlf. 74723101

Morten Clausen Carsten-
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Jesper Amlund
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Hanne Vandvig Hersbøll
Sagsbehandler eftersalg
Tlf. 74723101

Janne Toft Carlsen
Sagsbehandler
Tlf. 74723101

Nybolig Michael Riis

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

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

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Engvej 32

Kontantpris: 895.000
Ejerudgift pr. md: 1.535
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.584/3.721
Sag: 29122020

190/9 m2 1/5 2

1.523 m2 D 1933

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

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Banevej 7

Kontantpris: 1.225.000
Ejerudgift pr. md: 1.343
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.250/5.075
Sag: 29121199

130 m2 1/3 1

1.978 m2 D 1964

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

LÆKRE JORDBÆRTÆRTER 

Små tærter 
med mazerinmasse, 
chokolade og creme 

Pr. stk.  

25,-

Store tærter 
med mørdejsbund, 
mazerinmasse og 

jordbærfløde 
Pr. stk.  

80,-

 

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  
for halvdelen 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 
 

Snart skrues der op for fest-
lighederne i Ravsted når 
årets byfest løber af stablen. 
 
Byfesten bliver skudt i gang 
torsdag med et crossløb for 
alle. Senere på aftenen er 
der åbent telt og helstegt 
pattegris. 
 
Om fredagen er der børne-
frokost og senere soda-
vandsdiskotek i festteltet.  
Aftenen byder på bilorien-
teringsløb, traktortræk og 
serie 3 fodboldkamp mod 
Rødekro på Ravsted Sta-
dion. Ud på de sene aftenti-
mer er der diskotek og 
striptease i festteltet. 
 
Lørdag starter med gratis 
morgenmad til de morgen-
friske, hvorefter festpladsen 
åbner med kræmmermar-
ked, hoppepude, lykkehjuls-
konkurrence og mange 
andre aktiviteter. 

Senere kan man deltage i 
en bordfodboldturnering 
eller opleve motorcykler og 
veteranbiler og veteran-
traktorer samles ved Rav-
sted kirke. Der kan også 
dystes på sønderjysk i en 
Synnejysk Kahoot. De yng-
ste kan være med i børne-
ekstremløbet og de voksne 
i Ravsted Ekstremløbet. 
Lørdag aften er der Hawaii-
fest i teltet, hvor Henrik og 
Klaus fra OS3 står for mu-
sikken. 

Søndag byder på ringrid-
ning, kræmmermarked, 
human bordfodbold og lag-
kagerally, hvor der kan 
smages på byens bedste 
kager. 
Ravsteds egen tryllekunst-
ner, Henning Nielsen, viser 
sine bedste tricks og den 
populære Ravsted Dyst er 
selvfølgelig også på pro-
grammet i år. 
 

Festlig byfest i Ravsted
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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 Schultz

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

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

Udfører alt indenfor: 

VAND - VARME - SANITET 
BLIKKENSLAGERARBEjDE
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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...

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

Rideklubben fik tilskud 
til en ny havetraktor  
Bylderup-Bov Rideklub har modtaget tilskud til en ny ha-
vetraktor på 25.000 kr. fra sparekassen Løgumkloster 
fond. Beviset blev overrakt af Carsten Vinther Hansen fra 
vestjysk bank, filial Tinglev.  

En ny cykelforbindelse til ni 
millioner kroner, der fik 
taget sit første spadestik til-
bage i november 2021, er 
færdig og blev indviet i sid-
ste uge. 
Den nye cykelsti mellem 
Rens og Burkal er nu klar 
til at gøre det mere trygt og 
sikkert for cyklisterne at 
færdes på strækningen.  
Borgmester Jan Riber Ja-
kobsen og Dorte Soll, for-

mand for Udvalget for Plan, 
Teknik og Landdistrikter, 
deltog i indvielsen. Efterføl-
gende var der rundstykker 
på Rens Museum.  
Cykelstien, der er anlagt 
som en enkelt sti på hver 
side af Burkal Kirkevej, 
skal være med til at binde 
Ålandet bedre sammen, og 
ønsket er, at det skal 
fremme cyklismen i områ-
det. 

Ny cykelsti mellem  
Rens og Burkal

Hinrich Jürgensen er blevet 
genvalgt som formand for 
det tyske mindretal for en 
fireårig periode. Det skete 
på Bund Deutscher 
Nordschleswigers (BDN) 
delegeretmøde i Tinglev. 
Selvom der kun var en kan-
didat til hver af de tre po-
ster, er der tradition i 
mindretallet for ved en 
skriftlig, hemmelig afstem-
ning at tilkendegive opbak-
ningen til kandidaterne. 
Hinrich Jürgensen blev så-

ledes valgt med 102 af 107 
mulige stemmer. Hinrich 
Jürgensen er landmand fra 
Bajstrup og blev dermed 
genvalgt for fjerde gang 
siden 2007. 
  
Som stedfortrædende for-
mand blev nyvalgt Rasmus 
Pörksen Bjørn Jessen med 
98 stemmer. Marion Peter-
sen blev genvalgt for tredje 
gang som formand for 
BDNs kulturudvalg med 
104 stemmer.  

Hinrich Jürgensen 
genvalgt som formand

Foto (fra venstre Rasmus P.B. Jessen, Marion Petersen og 
Hinrich Jürgensen)

Forleden var dagplejerne 
fra Tinglev på heldagstur i 
Bajstrup. Dagen foregik på 
sportspladsen. 
Dagen startede med for-
middagsmad i det fri, hvor-
efter dagens aktiviteter 
kunne begynde.  
Hver gruppe havde været 
kreative. Der blev kastet 
med bolde, farverne blev 
øvet med små bolde, der 
skulle i forskellige spande. 
Også motorikken blev sat 
på prøve, med terningekast, 
hvor der skulle hoppes, 
løbes, kravles m.m. Til sidst 

kom der gang i sæbeboble-
maskinen.  
Derefter skulle madpak-
kerne nydes. Man får en 
god appetit efter sådan en 
formiddag. Middagsluren 
foregik i telt eller barne-
vogn. 
Imens børnene fik deres 
middagslur, blev der holdt 
afslutning for Lene Tyge-
sen. Hun har valgt at gå på 
pension efter 38 år som dag-
plejer.  
Efter middagsluren var bør-
nene klar til at tage imod 
forældrene med kaffe/the 

Dagplejerne fra Tinglev 
på udflugt til Bajstrup
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Bajstrup Østermark 6 · 6360 Tinglev  

tlf. 22 27 20 64 · www.acmurer.dk

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

Vi tilbyder: 

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

 
 

Opstart Færdigt hus

    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)

Tinglev- og Omegns Rin-
gerforening afholdt forle-
den deres årlige ringridning. 
Festlighederne foregik over 
to dage.  
Om lørdagen var der moto-
riseret ringridning på store 
traktorer og havetraktorer. 
Vindere i kategori »Stor 
traktor« blev  1. Claus, 2. 
Verner Petersen og 3. Mor-
ten Petersen,  
I kategorien »Voksne på ha-
vetraktor«, vandt Djim Kri-
stoffersen foran Nicolai og 
Aksel Juhl Junior. 
I »Børn på havetraktor«, 
vandt Malte Kristoffersen, 
Emilie og Hjalte Kristoffer-
sen.  
Selvom vejret ikke viste sig 
fra den bedste side var det 
en god dag. 
Om søndagen var der ring- 
ridning på hest, hvor 40 ryt-

tere deltog, her af otte børn.  
Vejret var perfekt og dagen 
blev afviklet uden uheld.  
Der var 15 ryttere til omrid-
ning om kongetitlen.  
Konge blev Ole Olesen, 
Rangstrup.  
Pony Konge blev Caroline 
Kolmos Nordborg. 
Vinder blandt børnene blev 

Christine Kaufmann, Volle-
rup.  
I 15-29 år vandt Line Ole-
sen, Rangstrup.  
I 30-45 år gik sejren til Tor-
ben Kaufmann Vollerup.  
I 46-59 år vandt Jørgen Nis-
sen og i 60 år og op nåede 
Gert Hansen, Kliplev til 
tops.

Vellykket ringridning i Tinglev

Dagplejerne i Aabenraa 
Kommune fik forleden 
besøg af Revybussen fra 
HjerneCenter Syd. 
På Borgerhuset i Tinglev 

var neurokonsulenterne 
Tanja og Ulla klædt på med 
lys i pæren og de to gæve 
piger gav den gas over 
emnet: »Problemskabende 

adfærd, hvad pokker stiller 
vi op?«  
Foredraget gav anledning til 
mange input, refleksioner 
og endnu flere grin.

Revy-bussen besøgte dagplejerne 

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

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

God kaffe til kunder og personale? 

Ring og hør mere om vore kaffeautomater... 

Lav en god kop kaffe for 29 øre  
Der er noget for enhver smag...
• Kaffe 
• Kaffe m. mælk 
• Expresso 
• Cappucino 

• Café au lait 
• Moccacino 
• Varm kakao 
• Thevand

KAFFE- LØSNINGER  TIL SMÅ OG  MELLEMSTORE  FIRMAER



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 

Priserne gælder fra den 8. juni - 12. juni 2022

Flanksteak 
med eller uden marinade 
 

Hakket svine-, okse- 
eller blandet fars 
8-12 % fedt 
 

Ananasring  
med hønsesalat 

600-800 g 

3900

4 stk.700 g 

9900

Pr. 1/2 kg 

5995

Tærter 
flere varianter

Pr. stk. 

3500
Pr. stk.  

3500

BETJENT DISK  

HVER FREDAG 

KL. 1000 - 1700

Pr. 1/2 kg 

5995

Svine- eller  
skaftekoteletter 
1000 g 
 

Frit valg 

5900
Ribbensteg 

Entrecotes 



Magnum 3-pak
Dybfrost. 330 ml. 
Literpris 60,61. Frit valg.

Coop BBQ 
kyllingebrystfilet
700 g. Kg-pris 55,71.

Taffel chips
Flere varianter. 130-175 g. 
Kg-pris maks. 76,92.
Frit valg.

Royal, Faxe og Pepsi 18/20-pak
Flere varianter. 18 x 33 cl/20 x 33 cl. 
Literpris maks. 11,62 + pant. Frit valg.

1 æske

20,-

1 pakke

39,-

1 pakke

69,-

Langelænder pølser
700-720 g. 
Kg-pris maks. 42,86.
Frit valg.

1 pakke

30,-

1 pose

10,-

20-pak

700 g

Sælges kun
i hele 

forpakninger

18-pak

p004_112223   4 24/05/2022   08.44
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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 

Månedens køb gælder hele juni måned 2022 - så længe lager haves
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• Montering af  brintceller – for et bedre miljø! 
• Service lige efter ”bogen” 
• Skades- og rustarbejde 
• Salg af  miljøvenligt LPG-gas 

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

HUSK  
du kan booke 

tid når du  
har tid…

…bare bedre bilværksted

HALV PRIS  
på beklædning og fodtøj i butikken,  

den første lørdag i hver måned 
Vi afhenter møbler  

(også fra dødsbo) 
der kan sælges i vores butik 

Ring om aftale, tlf. 50 52 20 11  

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

Service - reparation - nyt indenfor 

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

do ringe Tæ mæ - æ Komme Tæ dæ

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

ANLÆGSGARTNER FRANK HANSEN 
Kalveknækket 9 . 6340 Kruså 

Tlf. 74 76 15 20

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

vand og  
granit

Ring og få et 
godt tilbud!
Ring og få et 
godt tilbud!

• CONTAINERSERVICE 

• FLIS, SAND, STEN OG GRUS 
• GYLLETRANSPORT 
• FORHANDLING AF FYRINGS-

OG DIESELOLIE

MINICONTAINER  
- 240 ltr. - 800 ltr. 
Udlejes og tømmes.  

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

SEJER & SØNNICHSEN A/S TILBYDER

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

BLIKKENSLAGER 
ARBEJDE  

 
 
 

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

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 

landSYd i/S 
landinSPeKTØrer

Nørreport 1, 1. sal Østergade 58 
6200 Aabenraa 6270 Tønder 
tlf. 74 63 04 10 tlf. 73 83 20 44 

Region Syddanmark har 
afsat 3,5 millioner kroner til 
projekter, der kan være 
med til at skabe flere kul-
turaktiviteter i de syddan-
ske landdistrikter. 
 
Kulturoplevelser skal være 
med til at gøre regionens 
landdistrikter mere attrak-
tive at bo og leve i. Derfor 
skal der sættes gang i udvik-
ling og gennemførelse af 
flere kulturaktiviteter i re-
gionens landdistrikter og 
mindre byer.  
Regionsrådet har netop 
godkendt, at der sættes 3,5 
mio. kr. af til en temapulje 
med fokus på kulturople-
velser i landdistrikterne i 

2022 med første ansøg-
ningsfrist 1. september. 
 
Fællesskab skal  
tænkes ind i kulturen 
Udvalgsformand Michael 
Nielsen (K), Udvalget for 
Regional Udvikling, siger: 
»Vi har en ny undersøgelse, 
der viser, at borgene føler 
sig knyttet til et lokalom-
råde, når de har mulighed 
for at være med i fællesska-
ber og deltage i sociale ar-
rangementer. Det skal vi 
tænke ind i de kulturaktivi-
teter, som vi har mulighed 
for at støtte med penge fra 
kulturpuljen. Derfor giver 
det rigtig god mening at 
målrette en portion penge 

blandt andet til det formål.« 
 
Det er regionens egen ana-
lyse »Det attraktive liv i 
landdistrikterne«, der viser, 
at relationer er vigtige for 
bosætningen og for borger-
nes generelle vurdering af 
deres tilknytning til deres 
lokalområde. Den viser 
også, at følelsen af tilknyt-
ning til lokalområdet hæn-
ger sammen med 
oplevelsen af fællesskab og 
i hvor høj grad, borgerne 
føler sig involveret eller del-
tager i fællesskabet. 
 
Hvem kan søge? 
Når ansøgningerne skal be-
handles, bliver der blandt 

andet lagt vægt på, at flere 
arbejder sammen om et 
projekt, og at det går ud 
over kommunegrænsen. 
Der skal også gerne være 
tale om udvikling af nye 
koncepter, og så skal pro-
jekterne understøtte social 
og miljømæssig bæredygtig-
hed. 
 
Projekter i denne temapulje 
vil desuden blive priorite-
ret, når der er tale om kul-
turaktiviteter, der er for 
børn og unge, understøtter 
den lokale egnskultur og hi-
storie, skaber og udbygger 
lokale fællesskaber og ind-
drager borgerne.

Flere kulturaktiviteter  
i landdistrikterne efterlyses

Todsbøl Sandblæsning 
& murerforretning 
SandblæSning og murerarbejde 

ring og få et uforpligtende tilbud 

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

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

Træfældning - Stubfræsning 

Indhent uforbindende tilbud. 
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Kender du en teenager, der 
er klar til et sommerjob eller 
fast fritidsjob som omdeler? 

www.blivomdeler.nu
eller ring 70 10 40 00

✔ Du tjener dine egne penge – samtidig med at du får motion og frisk luft.
✔ Du omdeler 1 gang om ugen – onsdag eller torsdag.
✔ Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde, inden for deadline.
✔ De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.
✔ Som omdeler under 18 år optjener du løbende point til vores gaveshop.

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser 
i jeres område. Man kan enten blive fastansat eller sommerferieafløser.

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

Læs mere 
og søg 

jobbet her

Et nyt biogasanlæg ved 
Kliplev er netop blevet til-
sluttet gasnettet.  
Anlægget, som ligger tæt 
ved motorvejsafkørsel 73 
Kliplev, skal levere biogas 
ud i det sønderjyske gasnet 
til gavn for gasforbrugerne 
og den grønne omstilling.  
 
Lige nu udgør biogas mere 
end 25% af gassen i gasnet-
tet, og andelen er stigende.  
»Vi arbejder for den grønne 

omstilling og er derfor 
glade for at kunne tilslutte 
endnu et biogasanlæg til 
gassystemet. Sønderjylland 
er et af de områder, hvor 
der udbygges mest med bio-
gas i disse år, og som der-
med bidrager til at 
gennemføre en omstilling af 
gasforbruget væk fra natur-
gas,« siger Peter Kristensen, 
strategi- og udviklingsdirek-
tør i Evida.  
Sustainable Bio Solutions 

(SBS) ejer biogasanlægget, 
som er opført og drives af 
Bigadan, og når anlægget er 
i fuld drift, kan det hver 
time levere 6.000 m3 bio-
metan ind i gassystemet. 
Det svarer på årsbasis til 
gasforbruget i cirka 29.000 
parcelhuse.  
 
»Det er med stor glæde og 
stolthed, at vi nu, på bag-
grund af et mangeårigt tæt 
og dedikeret samarbejde 

med landmændene i Leve-
randørforeningen SBS 
Kliplev, Aabenraa Kom-
mune, Kliplev Lokalråd og 
Bjerndrup Udviklingsråd, 
Bigadan samt en lang række 
samarbejdspartnere, kan 
opgradere og sende den før-
ste grønne gas ind i gasnet-
tet,« siger Lars Byberg, 
administrerende direktør i 
SBS.  
To parallelle ledninger for-
binder biogasanlægget med 
gasnettet. Den ene ledning 
leder gassen ind i gasnettet 
omkring Tinglev by. Den 
anden ledning fortsætter 
mod Bolderslev, hvor en 
kompressorstation hæver 
trykket på gassen, så den 
kan sendes ind i det over-
ordnede gastransmissions-
net og fordeles længere ud i 
landet. 

Nyt biogasanlæg ved Kliplev  
sender grøn gas ud

Alt indenfor tømrer-  
og snedkerarbejde.

Telefon 21 72 08 35

Butikken er åben 
Mandag og torsdag kl. 15.00-17.30 

Kom og se 

det store udvalg i køkken,  
bad og garderobe

Vi har meget  
konkurrencedygtige priser 

www.bbkogb.dk

Bylderup-Bov Køkken og Bad ApS 
Lendemark 42 · 6372 Bylderup-Bov · Torben 21 72 08 35
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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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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.  

Normalpris 21850 

185,-

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  
Normalpris 144,- 
115,-

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

9995,-  
inkl.- montering  

og kabel

Myrepulver  
14750
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17.45 Den klassiske musikquiz (2:8) 
18.45 Opdagelsen af Jylland' (4) 
19.15 Sexobjekt (2:4) 19.45 Europas 
lækreste spisesteder - Edinburgh 
(2:4) 20.45 Dean Martin: King of 
Cool 22.30 Deadline 23.00 Pione-
rerne - dansk skateboardings legen-
der (2:4) 23.30 (G) De underjordiske 
byer - Kairo (2:3) 00.30 (G) Bag 
museets døre (1) 01.20 Drømmen 
om USA: Menneskesmuglerne (2:4) 
02.10 Deadline nat 

18.25 [=] (G) Lykkehjulet (21) 19.00 
[=] Lykkehjulet (22) 19.40 Nye 
mord med frøken Fisher (6) 20.30 
[=] Sommerdahl (3:8) 21.25 [=] 
Sommerdahl (4:8) 22.20 DNA-de-
tektiven - dobbeltmordet i Linköping 
(2:2) 23.10 [=] Hvem vil være mil-
lionær? 00.05 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 20 (9:15) 18.55 
Med kniven for struben 5 (6:6) 20.00 
Luksusfælden 27 (7) 21.00 Epstein's 
Shadow: Ghislaine Maxwell (1) 
22.20 The Intruder Am.-can. thriller 
fra 2019 med Dennis Quaid og 
Meagan Good. 00.10 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 5 (4:20) 
18.55 SEAL Team 5 (5:20) 20.00 
NCIS: L.A. 13 (6) 21.00 Spider-Man 
3 Am. eventyrfilm fra 2007 med 
Tobey Maguire og Kirsten Dunst. 
23.55 (G) Spider-Man Am. acti-
onfilm fra 2002 med Tobey Maguire 
og Kirsten Dunst. 02.25 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne, Spor-
ten og Vejret 

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

13.15 [=] Ja for Fanø  (2) 
13.45 [=] Ja for Fanø  (3) 
14.20 [=] Sæt pris på dit hjem 

(2) 
14.55 [=] Danmarks dejligste 

badehoteller (2:8) 
15.30 [=] Danmarks dejligste 

badehoteller (3:8) 
16.05 Lægehelikopteren (9) 
17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 [=] Go' aften live 
17.55 Dit sommervejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 [=] Go' aften live 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Linda P og stjerne-

skuddene (5) 
20.40 [=] Når arven splitter os 

(6) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.10 Sporten 
22.25 Gordon, Gino og Fred 

på tur (1) 
23.30 [=] Mit Spanien - Jørgen 

Leth og Hans Pilgaard (11) 
00.05 [=] Gutterne på kutterne 

(1:7) 
00.35 [=] Gutterne på kutterne 

(2:7) 
Dan. dok.-serie.

01.10  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven 2019 (3:8) 

Dan. dok.-serie.
13.00 I hus til halsen (4:8) 

Dan. dok.-serie.
14.00 Hammerslag  

- ved vandet i København 
Dan. boligmagasin.

14.45 Kender du typen? 
Dan. livsstilsmagasin.

15.35 (G) Hercule Poirot (12) 
Eng. krimiserie.

16.25 Hercule Poirot (13) 
Eng. krimiserie.

17.15 Familien Löwander 1951 
(4:4) 
Sv. dramaserie.

18.00 Antikquizzen 
Dan. quiz.

18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 

Dan. talkshow.
20.00 Søren Vesters have  

(6) 
Dan. havemagasin.

20.30 Billet til kærlighed  
(2) 
Dan. dok.-serie.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Fodboldens grådige bag-

mænd 
Eng. sport fra 2022.

22.55 Wallander 
Sv. krimiserie.

00.25 Gift ved første blik USA 
V (14:19) 
Am. datingserie.

01.15  Nat-tv

18.15 Den klassiske musikquiz (1:8) 
19.15 Opdagelsen af Jylland (3) 
19.45 Sexobjekt (1:4) 20.15 Eks-
treme togrejser II (1:6) 21.00 Trom 
(3) 21.40 Trom (4) 22.30 Deadline 
23.00 Pionererne - dansk skateboar-
dings legender (1:4) 23.30 (G) Hit-
lers danske soldater II (4) 00.00 
Nat-tv

18.25 [=] (G) Lykkehjulet (20) 19.00 
[=] Lykkehjulet (21) 19.40 Nye 
mord med frøken Fisher (5) 20.40 
[=] Sommerdahl (1:8) 21.30 [=] 
Sommerdahl (2:8) 22.25 DNA-de-
tektiven - dobbeltmordet i Linköping 
(1:2) 23.15 [=] Hvem vil være mil-
lionær? 00.10 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 20 (8:15) 18.55 
Med kniven for struben 5 (5:6) 20.00 
What Men Want Am. komedie fra 
2019 med Taraji P. Henson og Ri-
chard Roundtree. 22.30 Click Am. 
dramakomedie fra 2006 med Adam 
Sandler og Kate Beckinsale. 00.45 
Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 5 (3:20) 
18.55 SEAL Team 5 (4:20) 20.00 
NCIS: L.A. 13 (5) 21.00 Spider-Man 
Am. actionfilm fra 2002 med Tobey 
Maguire og Kirsten Dunst. 23.30 
Spider-Man 2 Am. actionfilm fra 
2004 med Tobey Maguire og Kirsten 
Dunst. 02.05 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.25 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (6) 

13.15 [=] Ja for Fanø! (5) 
13.45 [=] Ja for Fanø  (1) 
14.20 [=] Sæt pris på dit hjem 

(6) 
14.55 [=] Sæt pris på dit hjem 

(1) 
15.30 [=] Danmarks dejligste 

badehoteller 
16.05 Lægehelikopteren (8) 
17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 [=] Go' aften live 
17.55 Dit sommervejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 [=] Go' aften live 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 Fodbold:  

Nations League - studiet 
20.40 Fodbold:  

Danmark-Østrig 
21.35 [=] Nyhederne 
21.40 Fodbold:  

Danmark-Østrig 
22.45 Fodbold:  

Nations League - studiet 
23.25 [=] Trailerpark  

Danmark (1:6) 
00.00 [=] Mit Spanien - Jørgen 

Leth og Hans Pilgaard 
00.35 [=] Mit Spanien - Jørgen 

Leth og Hans Pilgaard (10) 
Dan. dok.-serie.

01.10  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven 2019 (2:8) 

Dan. dok.-serie.
13.00 I hus til halsen (3:8) 

Dan. dok.-serie.
14.00 Hammerslag 2018 

Dan. boligmagasin.
14.45 Kender du typen? 

Dan. livsstilsmagasin.
15.30 Hercule Poirot (11) 

Eng. krimiserie.
16.20 Hercule Poirot (12) 

Eng. krimiserie.
17.15 Familien Löwander 1951 

(3:4) 
Sv. dramaserie.

18.00 Antikquizzen 
Dan. quiz.

18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 Kongeskibet  

- i dronningens tjeneste 
(4:4) 
Dan. dok.-serie.

20.30 Et helt menneske (2) 
Dan. dok.-serie.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Dagbog fra Kyiv 

Dan. dokumentar fra 2022.
22.10 Grace II (1) 

Eng. krimiserie.
23.40 Gift ved første blik USA 

V (13:19) 
Am. datingserie.

00.40 Taggart:  
Mellem liv og død (75) 
Skotsk krimiserie.

01.50  Nat-tv

18.00 (G) Bo gratis med Søren Ve-
ster 19.00 Spis med Nigella (1:6) 
19.30 Spis med Nigella (2:6) 20.00 
DR Pigekorets Sommeraften 21.30 
Ditlev Tamm - professor på høje 
hæle (1:4) 22.00 Kulturelt (7) 22.20 
Filmselskabet Delight (7) 22.30 
Deadline 23.00 (G) Tæt på sandhe-
den 23.30 Bag museets døre (1) 
00.20 Nat-tv

18.00 (G) Mordet i ødemarken (4) 
18.55 Fint skal det være (10) 19.35 
Fint skal det være - på krydstogt (2) 
20.45 [=] Hvem vil være millionær? 
(2) 21.40 [=] De røde heste Dan. 
drama fra 1968 med Kjeld Nørgaard 
og Puk Schaufuss. 23.25 [=] Syge-
plejeskolen (1:6) 00.10 Nat-tv

17.55 (G) Knight and Day Am. ac-
tionkomedie fra 2010 med Tom 
Cruise og Cameron Diaz. 20.00 (G) 
Luksusfælden 27 (6) 21.00 Widows 
Am.-eng. thriller fra 2018 med Vio-
la Davis og Michelle Rodrigu-
ez23.50 (G) World Invasion: Battle 
Los Angeles Am. sci-fi-film fra 
2011 med Michelle Rodriguez og 
Joey King. 02.20 Nat-tv

18.10 NCIS 17 (4) 19.10 (G) Politi-
skolen 6 - vælter byen Am. komedie 
fra 1989 med Bubba Smith og David 
Graf. 21.00 Politiskolen 7 - i Moskva 
Am. actionkomedie fra 1994. 22.50 
(G) This is the End Am. komedie fra 
2013. 00.55 Nat-tv

12.00 Motorsport:  
Le Mans - pitstop 

12.10 Motorsport: Le Mans 
24-timersløb - fra Circuit  
de la Sarthe, Frankrig.

13.30 Motorsport:  
Le Mans - pitstop 
24-timersløb - fra Circuit  
de la Sarthe, Frankrig.

13.40 Motorsport: Le Mans 
24-timersløb - fra Circuit  
de la Sarthe, Frankrig.

16.10 Motorsport:  
Le Mans - sejrsceremoni 
24-timersløb - fra Circuit de 
la Sarthe, Frankrig.

16.35 Håndbold: Studiet 
Magasin.

16.55 Håndbold 
17.40 [=] Nyhederne 
17.45 Håndbold 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Dag & nat (3:8) 

Dan. dramaserie.
20.55 Dark Waters 

Am. drama fra 2019  
med Anne Hathaway og Tim 
Robbins.

23.05 Cykling: Criterium 
Dauphine - 8. etape,  
sammendrag 

23.40 Gordon Ramsay  
på fremmed grund (1) 
Eng. madserie.

00.35 Gordon Ramsay  
på fremmed grund (2) 
Eng. madserie.

01.30  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 (G) Fællessang (8) 

Dan. underholdning.
13.15 Fodbold:  

Østrig-Danmark (k) 
Landskamp.

16.10 (G) Krag & Virkner 
(3:4) 
Dan. drama-dok.-serie.

17.10 Hjemmefronten (6:6) 
Eng. dramaserie.

18.00 Spise med Price,  
egnsretter 
Dan. madserie.

18.30 TV-Avisen 
 TV Avisen giver hver dag et 
overblik over dagens vigtig-
ste nyheder fra Danmark og 
verden omkring os og samler 
op, giver overblik og per-
spektiv på de største begiven-
heder og historier i tiden..

19.00 Vores mystiske planet 
(5:5) 
Newz. naturserie.

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

21.00 21 Søndag 
21.36 Søndagsvejr 
21.40 Hotel Portofino (1:6) 

Eng. dramaserie.
22.35 Maria Wern:  

Fremmed fugl (4:4) 
Sv. krimiserie.

23.25 (G) Wallander:  
Den urolige mand  
(27) 
Sv. krimiserie.

01.05  Nat-tv

17.35 (G) Hitlers danske soldater II 
(4) 18.05 (G) True Grit Am. western 
fra 2010 med Jeff Bridges og Hailee 
Steinfeld. 19.50 Før søndagen 20.00 
Det caribiske eventyr (2:3) 21.00 
Tæt på sandheden 21.30 Det strikker 
helt af (1) 22.30 Deadline 23.00 
Åbenbaringen Fr.-bel. drama fra 
2018 med Vincent Lindon og Gala-
tea Bellugi. 01.15 Nat-tv

17.50 (G) Mordet i ødemarken (2) 
18.45 Fint skal det være (8) 19.25 
Fint skal det være (9) 20.05 André 
Rieu: Welcome To My World (1) 
21.00 Britain's Got Talent (3) 22.05 
[=] Tosse-Jacob 23.10 [=] Adele live 
fra Los Angeles 00.40 Nat-tv

17.30 (G) Familien fra Bryggen 20 
(2) 18.30 (G) Lokkeduen Am. acti-
onfilm fra 1999 med Sean Connery 
og Catherine Zeta-Jones. 21.00 
Knight and Day Am. actionkomedie 
fra 2010 med Tom Cruise og Came-
ron Diaz. 23.25 (G) Sex Tape Am. 
romantisk komedie fra 2014. 01.20 
Nat-tv

18.00 NCIS 17 (1) 18.55 (G) Politi-
skolen 5 - på Miami-patrulje Am. 
komedie fra 1988 med Bubba Smith 
og David Graf. 21.00 Politiskolen 6 
- vælter byen Am. komedie fra 1989 
med Bubba Smith og David Graf. 
22.55 Røven af 4. division Am. ko-
medie fra 1981 med Bill Murray og 
Harold Ramis. 01.10 Nat-tv

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

genhed, beliggenhed (5) 
13.20 [=] Værkstedet  

- nyt liv i gamle minder (5) 
14.10 [=] Meyerheim  

& stjernerne (2) 
15.00 Motorsport:  

Le Mans - før starten 
15.55 Motorsport: Le Mans 
17.55 Dit sommervejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.06 Regionale nyheder 
18.15 Cykling: Criterium 

Dauphine - 7. etape, sam-
mendrag 

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
19.40 Motorsport:  

Le Mans - pitstop 
20.00 Hvem holder masken? 

(8:8) 
21.10 Motorsport: Le Mans 

24-timersløb - fra Circuit  
de la Sarthe, Frankrig.

22.30 Motorsport:  
Le Mans - pitstop 
24-timersløb - fra Circuit  
de la Sarthe, Frankrig.

22.40 Motorsport: Le Mans 
24-timersløb - fra Circuit  
de la Sarthe, Frankrig.

23.50 Motorsport:  
Le Mans - pitstop 
24-timersløb - fra Circuit  
de la Sarthe, Frankrig.

00.00 Motorsport: Le Mans 
24-timersløb - fra Circuit de 
la Sarthe, Frankrig.

12.00 TV-Avisen 
12.30 (G) Billet til kærlighed 

(1) 
Dan. dok.-serie.

13.05 (G) Kongeskibet  
- i dronningens tjeneste 
(3:4) 
Dan. dok.-serie.

13.35 (G) Hammerslag 
Dan. boligquiz.

14.05 (G) Søren Vesters Have  
- Mental sundhed i haven 
(5) 
Dan. havemagasin.

14.35 (G) Vera:  
Natsværmerfangeren (3) 
Eng. krimiserie.

16.05 Forsvundne arvinger IV 
(1:4) 
Dan. dok.-serie.

17.05 Hjemmefronten (5:6) 
Eng. dramaserie.

17.50 Min have IV (4:7) 
No. havemagasin.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Jærven - en sej mor (1) 

Østr. naturserie.
20.00 Den store juniorbagedyst 

(7:8) 
Dan. underholdning.

20.45 Unge Morse III (4) 
Eng. krimiserie.

22.16 Lewis: Ude i mørket  
(11) 
Eng. krimiserie.

23.50 American Song Contest 
(4) 
Am. underholdning.

01.15  Nat-tv

18.10 Den klassiske musikquiz 
19.05 En by i provinsen (9:17) 20.00 
Their Finest Hour Eng. romantisk 
drama fra 2016 med Gemma Arter-
ton og Sam Claflin. 21.45 Niels Bohr 
- danskeren, der ændrede verden 
22.30 Deadline 23.00 (G) Hillsong 
megakirke - Når Gud går viralt 00.30 
Nat-tv

17.35 Death in Paradise (7) 18.35 
Fint skal det være (6) 19.10 Fint skal 
det være (7) 19.40 Detektiv ved et 
tilfælde (9) 20.30 Kriminalkommis-
sær Barnaby (4) 22.10 Van der  
Valk - et politisk mord (1) 23.50 [=] 
Hvem vil være millionær? 00.45 
Nat-tv

17.55 Luksusfælden 20 (7:15) 18.55 
Paul Blart: Mall Cop Am. krimiko-
medie fra 2015 med Kevin James og 
Raini Rodriguez. 21.00 Lokkeduen 
Am. actionfilm fra 1999 med Sean 
Connery og Catherine Zeta-Jones. 
23.20 (G) Daddy's Home Am. ko-
medie fra 2015 med Will Ferrell og 
Mark Wahlberg. 01.20 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 5 (2:20) 
18.55 SEAL Team 5 (3:20) 20.00 
NCIS: L.A. 13 (4) 21.00 Politiskolen 
5 - på Miami-patrulje Am. komedie 
fra 1988 med Bubba Smith og David 
Graf. 23.00 (G) Politiskolen 4 - bor-
gere på patrulje Am. komedie fra 
1987 med Steve Guttenberg og  
Michael Winslow. 00.50 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.25 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (4) 

13.15 [=] Ja for Fanø! (3) 
13.45 [=] Ja for Fanø! (4) 
14.25 [=] Sæt pris på dit hjem 

(5) 
14.55 [=] Gutterne på kutterne 

(6:7) 
15.30 [=] Gutterne på kutterne 

(6:7) 
16.05 Lægehelikopteren (7) 
17.00 [=] Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 [=] Go' aften live 
17.55 Dit sommervejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 [=] Go' aften live 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 Fodbold: Studiet  

- live fra Fælledparken 
Magasin.

20.40 Fodbold:  
Danmark-Kroatien 
Nations League.

21.35 Fodbold:  
Danmark-Kroatien 
Nations League.

22.45 Fodbold: Studiet - 
 live fra Fælledparken 
Magasin.

23.45 The Wolverine 
Am. actionfilm fra 2013 med 
Hugh Jackman og Rila 
Fukushima.

01.40  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven 2019  

(1:8) 
Dan. dok.-serie.

13.00 I hus til halsen  
(2:8) 
Dan. dok.-serie.

14.00 Hammerslag 2018 
Dan. boligmagasin.

14.45 Kender du typen? 
Dan. livsstilsmagasin.

15.30 Hercule Poirot  
(8) 
Eng. krimiserie.

16.20 Hercule Poirot  
(9) 
Eng. krimiserie.

17.10 Familien Löwander 1951 
(2:4) 
Sv. dramaserie.

18.00 Antikquizzen 
Dan. quiz.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Disney Sjov 

Underholdning  
for hele familien.

20.00 Fællessang (8) 
Dan. underholdning.

21.00 TV-Avisen 
21.15 Vores vejr 
21.30 The Gunman 

Am. thriller fra 2015  
med Sean Penn og Jasmine 
Trinca.

23.15 Heat 
Am. actionfilm fra 1995  
med Robert De Niro og Al 
Pacino.

02.00  Nat-tv

18.05 Den klassiske musikquiz 
19.00 Danmarks hemmelige politi: 
Jakob Scharf og Glasvejssagen (4) 
19.30 Fjenden kommer - Dannevir-
ke (3:3) 20.00 (G) Bo gratis med 
Søren Vester 21.00 Nul stjerner (5) 
21.30 Den store stygge verdensøko-
nomi - Aktier (2) 22.00 Gintberg - 
De sidste patriarker: Labradoren (2) 
22.30 Deadline 23.00 Godfather & 
søn (4:4) 23.45 Faren, der fødte sit 
barn 01.10 Nat-tv

17.35 Death in Paradise (6) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (19) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (20) 19.50 Nye mord med 
frøken Fisher (4) 20.40 [=] Hvide 
Sande (7:8) 21.30 [=] Hvide Sande 
(8:8) 22.20 Mordet i ødemarken (4) 
23.15 [=] Hvem vil være millionær? 
00.10 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 20 (6:15) 18.55 
Med kniven for struben 5 (4:6) 20.00 
Familien fra Bryggen 20 (2) 21.00 
Dyreværnet - bag facaden (2) 21.30 
Projekt Runway 19 (10) 22.45 Sex 
Tape Am. romantisk komedie fra 
2014 med Cameron Diaz og Jason 
Segel. 00.35 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 5 (1:20) 
18.55 SEAL Team 5 (2:20) 20.00 
NCIS: L.A. 13 (3) 21.00 Politiskolen 
4 - borgere på patrulje Am. komedie 
fra 1987. 22.55 (G) Politiskolen 3  
- tilbage på anstalten Am. komedie 
fra 1986. 00.30 Nat-tv

18.05 Den klassiske musikquiz (2) 
19.00 Danmarks hemmelige politi: 
De revolutionære (3) 19.30 Fjenden 
kommer - Fredericia forsvarsværk 
(2:3) 20.00 De underjordiske byer - 
Kairo (2:3) 21.00 Mord i middelal-
deren - Mordet på Poul Laxmand 
(1:4) 21.30 Danmark ifølge Billed-
Bladet (2:5) 22.00 Hitlers danske 
soldater II (4) 22.30 Deadline 23.00 
Godfather & søn (3:4) 23.45 (G) 
Kulturelt: Tour de France tromler alt 
(6) 00.10 Nat-tv

17.35 Death in Paradise (5) 18.35 [=] 
(G) Lykkehjulet (18) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (19) 19.50 Nye mord med 
frøken Fisher (3) 20.40 [=] Hvide 
Sande (5:8) 21.30 [=] Hvide Sande 
(6:8) 22.20 Mordet i ødemarken (3) 
23.15 [=] Hvem vil være millionær? 
00.10 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 20 (5:15) 18.55 
Med kniven for struben 5 (3:6) 20.00 
NCIS 17 (17) 21.00 The Equalizer 
(1) 22.00 (G) The Equalizer 2 Am. 
thriller fra 2018. 00.25 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 4 (16:20) 
18.55 SEAL Team 5 (1:20) 20.00 
Operation Cannabis (2:2) 21.00 Po-
litiskolen 3 - tilbage på anstalten 
Am. komedie fra 1986 med Steve 
Guttenberg og Bubba Smith. 22.55 
(G) Politiskolen 2 - deres første op-
gave Am. komedie fra 1985 00.35 
Nat-tv

Søndag den 12.06 kl. 21.40 på  DR1: Efter Første Ver-
denskrigs rædsler er britiske Bella Ainsworth flyttet til 
den italienske riviera. Hun har åbnet et luksushotel med 
sin familie. Det skal være en ny begyndelse for alle: søn-
nen Lucian, der blev såret i krigen, datteren Alice, der er 
blevet enke og Bellas spillefugl af en mand, Cecil. Gæ-
sterne er glamourøse, og 1920'erne byder på jazz og 
champagne. 

ONSDAG 8. - TIRSDAG 14. JUNI
TIRSDAGMANDAGSØNDAGLØRDAGFREDAG

TORSDAGONSDAG

UGENS TV

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven 2018 (7) 
13.00 Gamle mænd i nye 

forklæder (3:3) 
13.45 Hammerslag 2018 
14.30 Kender du typen? 
15.15 Hercule Poirot (4-5) 
17.00 Familien Löwander III 

(8:8) 
18.00 Antikquizzen 
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 Hammerslag 
20.30 Passion for millioner 

(5:6) 
21.00 TV-Avisen 
21.25 Cash (1) 
22.10 Bäckström II (1) 
22.55 Bäckström II (2) 
23.40 Gift ved første blik USA 

V (11:19) 
00.36 (G) OBS 
00.40 Nat-tv

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

genhed, beliggenhed (2) 
13.15 [=] Ja for Fanø! (5-6) 
14.20 Sæt pris på dit hjem (1-2) 
15.30 Gutterne på kutterne 

(5:7) 
16.05 Lægehelikopteren (5) 
17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 [=] Go' aften live 
17.55 Dit sommervejr 
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  (7) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.12 [=] Sporten 
22.25 [=] Hvem bor her? (7-8) 
23.45 Nat-tv

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

genhed, beliggenhed (3) 
13.15 [=] Ja for Fanø! (1-2) 
14.25 Sæt pris på dit hjem (3-4) 
15.30 Gutterne på kutterne 
16.05 Lægehelikopteren (6) 
17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.20 [=] Go' aften live 
17.55 Dit sommervejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 [=] Go' aften live 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Kunsten at sælge  

en drøm (2:2) 
20.50 [=] Station 2:  

Kastet mod døden 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.10 [=] Sporten 
22.25 Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven 2018 (15) 
13.00 I hus til halsen (1:8) 
14.00 Hammerslag 2018 
14.45 Kender du typen? 
15.30 Hercule Poirot (6) 
16.20 Hercule Poirot (7) 
17.15 Familien Löwander 1951 

(1:4) 
18.00 Antikquizzen 
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 I hjernen på stjernen 

(4:5) 
21.00 TV-Avisen 
21.25 Da Danmark blev flettet 

sammen (1) 
21.55 Vera:  

Natsværmerfangeren (3) 
23.25 Gift ved første blik USA 

V (12:19) 
00.20 Taggart: Bebudet mord 
01.30  Nat-tv
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  BOLDERSLEV 
  Markeds- og ringriderfest 
      Torsdag d. 23. juni: 
 
 
 
 
      Kl. 17:00                    Spaghetti gudstjeneste v/Martin 
      Kl. 17:30                     Fællesspisning 
                    Børn kr. 10,-  voksne kr. 25,- 
      Kl. 20:00                     Bålet tændes 
       
Fredag d. 24. juni: 
 
 
 
 
 
 
       

            Kl. 11:30-15:30         2 stk smørrebrød, kaffe og kage. 
                   Kr. 140,- pr. person 
                   Tilmelding senest d. 16. juni 
      Kl. 18:30                    Motoriseret ringridning 
                   (Minimum tre hjul) Kr. 25,- 
      Kl. 19:00-21:00         Børnedisco 
      Kl. 23:30                   Strip - for både mænd og kvinder 

Båltale 
v/ Theresia Treschow-Kühl 

Lørdag d. 25. juni: 
 
Kl. 9:00-10:00 Gratis morgenmad 
 
 
 
 
 
 
Kl. 12:30  Veteranbiler 
Kl. 13:30 Flagkonkurrence 
 Udtrækning kl. 15 
 
 
 
 
 
 
Kl. 16:15 Præmieoverrækkelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag d. 26. juni: 
 
Kl. 10:00-12:00  Præmieskat 
Kl. 11:00      Ølvogn åbner 
Kl. 11:30      Ringridning 
      Børneloppemarked 
Kl. 13:00      Knallerttræf 
Kl. 14:30      Støvlekast 
 
 
 
      Brandværn ”slukker festen” 
      Så kom alle børn       
Kl. 17:00      Pladsen lukker 
 

Forbehold for ændringer 

Kl. 11:00-16:00 

Pensionistfest 
Med musik og smørrebrød 

Bestil ved Tina: tlf. 29 36 67 81 

Kl 10:30-13:00 

KLOVNELØB 

Kl. 13:30-16:00 

Høvdingebold 
Tilmelding til Tom: tlf. 23 20 69 64 

Mange tak 
Til alle vores sponsorer for den 

store opbakning. 

Kl. 19:00-02:00 

Back to 80’s 
med musik og mad  

 
Pris: Kr. 215,- 

Indgang efter kl. 21:00: kr. 120,- 

Vi kommer 
rundt og sælger 

billetter. 
 

Ring til Lisa: 
 tlf. 23 49 28 22, hvis 

du mangler. 

 

Gratis 
 hoppeborg og sandkasse hele 

weekenden samt muligheder for leg. 

HELE WEEKENDEN ER TELT M/ GRILL, ØL OG SLIK ÅBEN 

20
2 

20
22

TILMELDING 
Vi åbner for tilmelding onsdag den 1. juni efter ”først til mølle princippet”. 
Tilmeld dig senest mandag den 20. juni på www.aktivferieaabenraa.dk Haugaarden ApS 

Vindmøllevej 2 · 6392 Bolderslev 
Tlf. 21 48 95 98 · mail: f@haugaarden.dk · www.haugaarden.dk

Det gode valg når det gælder »græsæg« 

Åbent Hønsehus 

Fredag den 17. juni 2022 kl. 14.00-18.00  
på Vindmøllevej 2 i Bolderslev 
  
Vi vil i dagens anledning gøre vores to modeller Haugaard 300 og en 
Haugaard 600 klar så du har mulighed for at se produktet helt tæt på.  

Vi serverer lidt godt til ganen. 
  
Med venlig hilsen  
Flemming Haugaard, Haugaarden ApS
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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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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

 
 
TINGLEV 
Søndag d. 12/6 kl. 19.00. 
Søndag d. 19/6 kl. 9.00.  
BJOLDERUP 
Søndag d. 12/6 kl. 9.00.  
UGE 
Søndag d. 19/6 kl. 10.30.  
BURKAL 
Søndag d. 12/6 kl. 10.30. 
Søndag d. 19/6 kl. 9.00.  
BYLDERUP 
Søndag d. 19/6 kl. 10.30.  
RAVSTED 
Søndag d. 12/6 kl. 14.00. 
Søndag d. 19/6 kl. 10.30.  
BYLDERUP-BOV 
LM FRIMENIGHED 
Søndag d. 19/6 kl. 10.30.  
NORDSCHLESWIGSCHE 
GEMEINDE 
TINGLEV: 
Søndag d. 12/6 kl. 10.30.

Gudstjenester

Tag med på byvandring i 
Tinglev og bliv klogere på, 
hvordan dansk og tysk er 
gået fra et »mod-hinanden« 
til et »for-hinanden«.  
 
Turen starter på den tyske 
efterskole, hvor forstander 
Jørn Warm fortæller og 
viser rundt på efterskolen. 
Derefter fortsættes der på 
gåben til Tinglev Kirke, 

hvor sognepræst Søren Wo-
gensen fortæller og viser se-
værdigheder i kirken og på 
kirkegården. 
 
Byvandringen er arrangeret 
af Historisk Samfund for 
Sønderjylland Aabenraa 
Kreds i samarbejde med 
Tinglev Lokalhistorisk For-
ening. Deltagelse er gratis 
og alle er velkomne. 

Byvandring i Tinglev Duerne var  
på vingerne 
 
Brevduerne fra Tinglev kom 
ud i en kraftig nord-vesten 
vind. Det gav duerne svære 
vilkår. Der skulle arbejdes 
for at klare turen hjem. Især 
ungerne led under disse 
vindforhold og der var især 
her meget spredte og sene 
hjemkomster med lave ha-
stigheder.  
Halstenbek, 151 km 
1) Team Nicolaisen - 1157 
mpm, 2) Team Hansen, 1151, 
3) Team Carstensen - 1149. 
Halstenbek Unger, 151 km 
1) Team Nicolaisen, 768 
mpm, 2) Team Hansen, 744, 
3) Kaj Greve, 710. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Skat i Tinglev 
 
Tinglev skatklub har af-
holdt præmieskat med otte 
deltagere. 
Resultater fra sidste uges 
spil:  
1. runde 
Nicolaj Jakobsen, 983 point, 
Peter Bonde, 940 og Ernst 
Petersen, 690. 
2. runde 
Ernst Petersen, 1001 point, 
Gerd Andresen, 764 og 
Bent Schrøder, 730. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Solskinstimer 
i maj og juni 
 

I maj og juni er solen virke-
lig gavmild. Det er nemlig 
de to måneder om året, hvor 
solen skinner mest på lille 
Danmark og hvor der ifølge 
klimanormalen (1991-2020) 
gennemsnitligt er cirka 230 
solskinstimer i hver af må-
nederne. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Humlebien 
 

Der er for alvor ved at 
komme gang i humlebierne, 
og selv om de oftest er 
meget venlige, så kan de 
finde på at stikke, og stikket 
kan være ret smertefuldt. 
Der er humlebier over næ-
sten hele Jorden. I Dan-
mark kender vi til cirka 15 
arter. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Aabenraa Kommune har 
fået tildelt 11 Blå Flag ved 
kommunens strande. 
Det drejer sig om Uge Lyst-
fiskeri og Camping, Sands-
kær Strand, Kollund Strand, 
Løjt Feriecenter Strand, 
Skarrev Strand, Sønder-
strand Nord, Loddenhøj 
Strand, Varnæs Vig Strand, 
Genner Strand, Barsø Lan-
ding og Sønderhav Strand.  

På syv af strandene arran-
gerer beboerforeninger, 
ejere eller forpagtere en 
særlig festligholdelse. 

Det er Friluftsrådet, der 
kvalitetsstempler de stran-
de, hvor der gøres en ekstra 
indsats for at beskytte mil-
jøet og højne standarden. 
Det Blå Flag er badegæster-
nes garanti for, at vandkva-
liteten er i orden, rednings- 
udstyret er funktionsdyg-
tigt, stranden ren og toilet-
forholdene ordentlige.

Det Blå Flag hejses 11 steder 
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Juni 
 
      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. 
 
      Søn.     12.   Bylderup og omengs Ringriderforening afholder ringridning kl. 11.00. 
 
      Ons.    15.   Ældre Sagen Tinglev arrangerer tysklandstur med Jørn Buch kl. 8.30. 
 
      Fre.     17.   Haugaarden holder åbent hus på Vindmøllevej 2 i Bolderslev kl. 14-18. 
 
      Lør.     18.   Tinglev Forum, Opera På Grænsen og Aabenraa Kommune afholder  
                            operakoncert i Byskoven i Tingelv kl. 15.00. 
 
      Tor.      23.   Tinglev Rideklub afholder Sankt Hans på rideskolen kl. 20.00. 
 
      Tor.      23.   Ravsted Borgerforening afholder Sankt Hans ved Ravsted Hus kl. 18.30. 
 
      Tor.      23.   Uge Fælles- og Ringriderforening og Uge Forsamlingshus afholder  
                            Sankt Hans fest på Uge sportsplads kl. 19.00 

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

Borgerforeningen i Ravsted afholder  

Sankt Hans aften 
torsdag den 23. juni  

 
i parken bag Ravstedhus  

 
Kl. 18.30 sælges grillpølser, øl og vand 

Kl. 19.30 båltale, hvorefter bålet tændes

Leg, telte, GPS-løb, bål, un-
derholdning masser af børn 
og højt humør er nogle af 
de oplevelser, som FDF-
spejderne i Tinglev fik med 
sig i rygsækken, da de var 
samlet til Kr. Himmelfart 
sammen med 170 andre 
børn og voksne fra Syd- og 
Sønderjylland samt Vestjyl-
land.  
Torsdag formiddag mødtes 
alle på Lejrcenter Vork lige 
udenfor Vejle, hvor der 
skulle slås telte op og spises 
madpakker. Resten af lej-
ren gik bl.a. med at lave ka-
nelsnobrød, lave armbånd, 
være på løb rundt i områ-
det, lege med nye venner 
fra andre byer, se nærmere 
på livet i et vandhul og 
spille sjove spil.  
Fredag var alle børn en tur 
i Skærup Zoo, hvor de fik 
set en masse forskellige dyr.  
Om aftenen var der under-
holdning for alle, hvor der 
blev sunget sammen og gri-
net af sjove sketchs og kon-
kurrencer. Bagefter var der 
hygge ude på de enkelte 
kredspladser med kaffe, 
kage og en masse snak.  

»Det har været virkelig 
skønt at vi alle kunne 
mødes igen og lejren har 
været præget af god stem-
ning og højt humør« fortæl-
ler Conny Christensen, 
lejrchef. Hun fortæller end-
videre at planlægningen har 
stået på siden jul og det har 
været en god oplevelse at 
lave et arrangement som 
har kunne samle så mange 
børn og voksne på et sted.  
 
Faktaboks: 
FDF er en kristen børne- og 
ungdomsorganisation med 
mange år på bagen.  
FDF blev startet i 1902 på 

Frederiksberg af Holger 
Tornøe. Her var der mange 
forskellige aktiviteter på 
programmet for områdets 
drenge – bl.a. sommerlejre. 
Senere hen, i 1952, blev FPF 
oprettet som var pigernes 
organisation. I 1974 blev de 
to forbund slået sammen.  
I dag er FDF kendetegnet 
ved, at de giver børn og 
unge et ståsted at møde ver-
den fra gennem tro, leg, 
samfundsengagement og 
fællesskab.  
Til sommer samler FDF 
10.000 børn og unge til 
Landslejr i nærheden af Sil-
keborg. 

200 børn var på spejderlejr

Mandags-
klubben  
på picnictur 
 
Mandagsklubben fra Bylderup-Bov 
missionshus var forleden på picnictur 
til den nye legeplads på Åløkke i Bylderup-Bov. »Vi havde en dejlig eftermiddag med leg, 
kage og bibelfortælling. Børnene synes tiden gik alt for hurtig« fortæller Bodil Petersen fra 
Mandagsklubben.

Ældre Sagen inviterede for-
leden til koncert med Vis 
Vocal i Folkehuset Rebbøl-
centret.  
Tilslutningen var så god, at 
der måtte ekstra stole ind. 
De 13 sangere gav en meget 

flot koncert. Det var en dej-
lig buket af pop, rock, gos-
pel og klassiske sange - 
både gode gamle klassikere 
og nyere moderne musik.  
Der var sange af Queen, 
Michael Jackson, Simon og 

Garfunkel, Les Humpfries 
Singers, Beatles og ABBA. 
I pausen gik snakken ellers 
livlig indtil sidste afdeling, 
hvor der også efter stående 
klapsalver blev plads til et 
ekstranummer.

Fuldt hus da Vis Vocal gav  
koncert i Rebbølcentret
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Tinglev kirkes hjemmeside har følgende adresse: www.tinglevkirke.dk

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

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 

vigtig info om 
Kirkegården 
 
På Tinglev Kirkegård har vi fået 
påbud fra Arbejdstilsynet omkring 
løse gravsten på en række gravste-
der. Derfor kan der i år desværre 
ikke plantes sommerblomster på 
de berørte gravsteder, da kirke-
gårdspersonalet først må udføre 
fuldt arbejde på de berørte grav-
steder, når gravstenene er sikrede.  
Dette er der skrevet ud om til in-
dehavere af de gravsteder, der er 
berørt af påbuddet fra Arbejdstil-
synet.  
Vi beklager situationen, men grav-
stedsindehavere er velkomne til at 
rette henvendelse til kirkegårdsle-
deren/kirkegårdskontoret på tlf.: 
51 20 93 86, da det efter aftale er 
muligt at få udleveret sommer-
blomster, som man selv kan 
plante.   
Vi håber meget på jeres forståelse.  
På forhånd tak. 
 
Med venlig hilsen  
Menighedsrådet

Indre Mission 
program   
Onsdag den 15. Sommerudflugt 
Hellevad Kirke. Afgang fra  
kirkepladsen kl. 18.00 

www.tinglev-rideklub.dk 

Sankt Hans aften 
 
Tinglev Rideklub afholder Sankt Hans 

torsdag den 23. juni  
på rideskolens arealer  
J. Schilgenvej 4  
kl. 20.00:   Tinglev Brandværnsorkester  
                 spiller, derefter båltale ved  
                 Jonas Häbel 
  
Støtteklubben er tilstede med lidt godt til ganen 

Vel mødt til en  
hyggelig aften på TRK

Bylderup og Omegns  
Ringriderforening 
afholder 

RING- 
RIDNING 
SØNDAG den 12. juni kl. 11.00  
I teltet kan der købes kaffe, kage, slik, øl og vand 
og i pølsebiksen sælges ringriderpølser. 
 

Vel mødt!                                                    Bestyrelsen

Familie- 
gudstjeneste  
 
torsdag den 9. juni kl. 17.00  
i Tinglev Kirke 
 
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 guds-
tjenesten. 

 
Vel mødt.  
Vi glæder os til at se jer. 
 
Sognepræst Signe Bøje 
Sahner 

Tinglev Begravelsesforretning 
 
 
 

 
 
 
 
  

Døgnvagt 74 64 42 11

• GARANTI 
    • TRYGHED 
        • SIKKERHED

Thomas 
Møller Kurt 
Jensen Jensen

Sankt Hans fest   
torsdag den 23. juni kl. 19.00 
på Uge sportsplads 
 
Båltale ved  
Erwin Andresen  
 
Der kan købes en  
grillanretning til kr. 60,-  
Børn under 12 år gratis. 
 
Tilmelding til Åge Petersen,  
tlf. 61 78 78 60 senest den 17. juni.  

Uge Fælles- og Ringriderforening  
og Uge Forsamlingshus

FARVEKOPI • FARVEPRINT • POSTERPRINT • 74 64 40 38
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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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