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UDGIVER 
Tim Skovmand 

LAYOUT 
Iprinting / Tinglev Bogtrykkeri 

TRYK 
Jysk Fynske Medier P/STINGLEV

Vi har jubilæum – og du er inviteret til åbent hus
AutoMester v/Flemming Christensen har 25 års jubilæum. Det fejrer vi med 
åbent hus fredag d. 1. juli 2022 kl. 12-15, hvor det vil glæde os at se kunder, 
forretningsforbindelser og venner af huset til nogle hyggelige timer.
Vi serverer lidt mad og drikke ved arrangementet.

Kom til åbent hus
fredag d. 1. juli 2022

AutoMester v/Flemming Christensen
Hovedgaden 91 / 6360 Tinglev
Tlf. 7464 4401 / automester-tinglev.dk

25 års
jubilæum

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

NYHED NYHED NYHED 
VI HAR LAVET CROISSANTER

Almindelige  
uden fyld  

1600 
Chokolade  

creme  

1600

Hønsesalat,  
salat, tomat og 

agurk  

2500

Grundejerforeningen på Kir- 
kevej i Tinglev har indviet 
deres nye petanquebane. 
Den nye bane er blevet 
sponsoreret af Løgumklo-
ster Sparekasses fond, som 
gav 8000 kr. Checken blev 
overdraget af filialdirektør i 
Vestjysk Bank, Carsten 
Vinther Hansen. Nordlys og  
Superbrugsen Tinglev har 
også sponsoreret med hhv. 
2000 kr. og 1000 kr. 
Grundejerforeningen glæ-
der sig over sponsoraterne 
og oplyser, at alle er vel-
komne til at bruge banen.

Indvielse af petanquebane

Carsten Vinther Hansen fra Vestjysk Bank overrakte chec-
ken fra Løgumkloster Sparekases fond til to medlemmer 
fra Kirkevejs grundejerforening.

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
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TAKSIGELSER
Hjertelig tak 

for opmærksomheden ved 
min fødselsdag. 
Tak for gaver og penge. 
En stor tak til de ruhåret 
og vores børn samt jagt-
hornsblæserne. 
Tak til Saksborg Kro for 
dejlig mad. 

Hilsen Erik 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Hjertelig tak 
For venlig deltagelse ved 
vor far  

Laurids Knutsson’s  
død og begravelse. 
Tak for blomster og hils-
ner. 
Tak til Martin Bangsø for 
højtideligheden i kirken.  

På familiens vegne  
Birthe, Preben,  

Lone og Jan 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

Lægehuset i Bylderup-Bov 
meddeler 

Klinikken er lukket pga. ferie  
fra den 18. juli - 5. august 
Husk at bestille medicin så  
du har nok til efter ferien. 
 
Får du brug for lægehjælp mens klinikken  
er lukket, henvises der til vikar ved opringning  
på tlf. 74 76 21 48.

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 

aabenraa.venstre.dk

Tinglev  
Følg os på Facebook 

Flagene var hejst, balloner 
pustet op, solskin og masser 
af frivillige stod klar til at 
byde alle velkommen, da 
der blev afholdt Åben 
Landsby i Ravsted forle-
den. 
 
Det var en dag med fest og 
farver. Mange af byens 23 
foreninger havde på kryds 
og tværs det seneste år, 
brugt tid på at planlægge 
dagen.  
Hele byen var sammen om 
at vise alle de kvaliteter og 
mange ting, som Ravsted 
har at byde på, frem.  
Der var planlagt en skatte-
jagt rundt i Ravsted, hvor 
gæsterne kunne få mulig-
hed for at se og prøve for-
skellige aktiviteter. Skatte- 
jagten startede ved Ravsted 
Friluftsbad, hvor borgerfor-
eningen stod klar med goo-
diebags og skattekort. 
Dernæst skulle de hen til 
Kindergarten og den tyske 
skole, hvor der var sanseop-
levelser gennem skolen. Ef-
terfølgende skulle de hen til 
spejderhytten, hvor spej-
derne netop havde haft 
overnatning, med deres 25 

spejdere, hvor de stod klar 
med snobrød og skumfidu-
ser over bål. Ved den næste 
post var det idrætsforenin-
gen der havde stillet sports-
lige aktiviteter op.  
Skattejagten gik også forbi 
Ravsteds byggegrunde, der 
er til salg på Magrethetoft. 
Kirken havde planlagt en 
lille »skattejagt«, hvor alle 
gæster skulle finde en skat 
gravet ned på en græsplæne 
med hjælp fra en metalde-
tektor.  
Brandstationen holdt 
åbent, hvor der var mulig-
hed for at se både brandbi-
ler og stationen og der blev 
bl.a. uddelt balloner og teg-
nebøger. Ravsted Børneu-
nivers havde frisbeegolf og 
æggeløb i skolegården.  
Derefter gik turen om til 
Letkøb, hvor de stod klar 
med popcorn og slushice til 
alle gæster. Turen fortsatte 
om til Ravsted Slagter, hvor 
de fremviste deres fine nye 
butik, og serverede smags-
prøver.  
Den sidste post var henne 
ved Ravsted Forsamlings-
hus og ungdomsklub, hvor 
der var en spisekonkur-

rence med snørebånd, og 
mulighed for at se de loka-
ler der kan lejes til festlige 
begivenheder.  
På de forskellige poster 
kom der også mere fyld i de 
goodie bags som deltagerne 
havde modtaget. De for-
skellige foreninger havde 
investeret i bl.a. madkasser, 
drikkedunke, huer, blom-
sterfrø osv. Som alle delta-
gere kunne få.  
Ravsted friluftsbad havde 
åbent i svømmebadet hele 
dagen, og der var flere der 
trodsede den kølige tempe-
ratur, med en frisk svømme-
tur i det nyrenoverede 
friluftsbad.  
På pladsen var der mulig-

hed for at købe drikkevarer 
og en pølse. Derudover var 
pensionistforeningen  også 
til stede med kaffe og kage, 
og hos dem var der mulig-
hed for at deltage i pe-
tanque og krolf.  
 
Hele arrangementet blev til 
virkelighed ved hjælp af fri-
villige kræfter fra de for-
skellige foreninger der i et 
år har arbejdet målrettet på 
at forberede dagen. For at 
få dagen finansieret, har ar-
rangørerne modtaget et 
sponsorat fra Det fælles 
Udviklingsråd under Aa-
benraa Kommune, samt et 
sponsorat fra Løgumkloster 
Sparekasse Fonden.

Åben Landsby i Ravsted var en succes 

Hos os kan du få 

100% miljø-neutrale  
tryksager 

ClimateCalc

Tryksager, så ring på 

74 64 40 38



3

Der var fest på Centerpladsen
Fredag i forrige uge var de 
rød-hvide Dannebrog-flag 
oppe ved byportene i Ting-
lev. Styregruppen havde in-
viteret til festivas på 
Centerpladsen i anledning 
af, at områdefornyelsen var 
færdig. 
Vejret viste sig fra sin bed-
ste side med blå himmel og 
let solskin. Der var ca. 300 
Tinglev-borgere, der deltog 
og var med til at fejre 
dagen. 
 
Formand for Styregruppen, 
Tim Skovmand, bød vel-
kommen og fortalte kort 
om processen, der har varet 
i syv år. Han takkede også 
de mange borgere, der har 
bakket op om projektet un-
dervejs. 

Borgmester Jan Riber Ja-
cobsen og udvalgsformand 
Dorte Soll tog også mikro-
fonen og gratulerede Ting-
lev med den nye, flotte 
Centerplads, det forbedrede 
skolekryds og bindeleddet, 
som Tinglevstien er blevet. 
 
Da den officielle del var 
overstået, blev der serveret 
kaffe og kage samt øl og 
vand, mens børnene fik 
slush ice og sodavand. Alt 
sammen til god musik leve-
ret af Banditterne. 
 
»Det var dejligt, at så 
mange mødte op og deltog. 
Vi fik uddelt 200 minikager 
på 90 minutter og der blev 
skænket ca. 180 liter øl, så 
det hele gik over forvent-

ning. Det blev lidt af en 
fest«, bemærker en godt til-
freds Tim Skovmand. 
 
Styregruppen, der udover 
formanden består af Niels 
Daubjerg, Inger Jørgensen 
og Morten Heilmann Sø-
rensen, mangler stadig at 
fordele pengene, der står i 
initiativpuljen. Når det er 
gjort, nedlægges gruppen, 
der udelukkende var sam-
mensat for at hjælpe med 
områdefornyelsen. 
 
»Vi har nogle penge stå-
ende, som skal fordeles til 
gavn for Tinglev. Hvis 
nogen sidder med gode 
ideer, så må de gerne kon-
takte os«, slutter Tim Skov-
mand. 

onsdag den 6. juli  
kl. 20.00  

Centerpladsen  
i Tinglev 

Teatergruppen Møllen  
spiller den klassiske komedie  

DEN VÆGELSINDEDE

Tinglev Forum inviterer til  

TEATER 

under åben himmel 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Der kan købes øl, vand og vin før forestillingen.

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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER

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
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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

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

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

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

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

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

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

MÆRKEDAGE
GULDBRYLLUP 

Fredag den 1. juli kan Kir-
sten og Jes Jørgensen, 
Skovbovænget 24 i Tinglev, 
fejre guldbryllup. 
Ingen morgensang. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 ÅBENT HUS 
I anledning af min 80 års 
fødselsdag holder jeg åbent 
hus for familie, naboer, 
venner og bekendte lørdag 
den 9. juli fra kl. 12-17. 

Venlig hilsen 
Sine Oltmann 

Fasanvænget 4, Tinglev 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 ÅBENT HUS 
I anledning af, at jeg fylder 
70 år vil det glæde mig at se 
familie, venner samt gamle 
og nye naboer til middag i 
Slogs Herreds Hus i Bylde-
rup den 30. juli kl. 12. 
Tilmelding på tlf. 21 66 27 22 
senest den 14. juli. 

Venlig hilsen 
Chr. Schrøder 

Tingelv 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mojn Henning 
Du ønskes hjertelig tillykke 
med dine 50 år. 
Må du få en dejlig dag, som 
vi glæder os til 
at fejre sammen med dig og 
din familie. 

Kærlig hilsen  
fra dine Svigerforældre 

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

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

Tinglev Forum inviterer 
denne sommer til teater 
under åben himmel når Te-
atret Møllen, omdanner 
deres gamle lastbil til en 
mobil teaterscene og besø-
ger Tinglev, hvor publikum 
kan få en festlig og frigjort 
aften »i teatret« på Center-
pladsen. 
Teatret opfører Ludvig 
Holbergs klassiske komedie 
Den vægelsindede på ladet 
af deres lastvogn. 
Teaterstykket er en humori-
stisk forestilling, der handler 
om den indtagende, men lu-
nefulde modehandler-enke 
Lucretia, der får forvildet sig 
ind i et kærlighedsdilemma 

mellem to søskendepar. 
Samtidig lider Lucretia af 
svære humørsvinger, der 
mildest talt gør hende en 
lille smule utilregnelig - til 
stor forvirring for perso-
nerne omkring hende.  
 
Med den danske sommer-
himmel som bagtæppe er 
der lagt op til en helt særlig 
teateroplevelse, hvor der 
bliver rig mulighed for at få 
trænet lattermusklerne og - 
med lidt held - at få lidt sol 
i ansigtet. Dertil er forestil-
lingen Teatret Møllens bi-
drag til fejringen af 300-året 
for dansk teater, der har ju-
bilæum i 2022. 

Teater under åben 
himmel i Tinglev

Ken cykler  
Danmark rundt 
 
Ken Heinsen fra Ravsted er i øjeblikket i fuld gang med at 
cykle Danmark rundt. Når turen gennem Danmark er slut 
fortsætter han videre til Sverige og Norge. 
Kens arbejdsplads har lavet en lille sjov »leg« på deres face-
bookside, hvor de udlodder præmier, til dem der er så hel-
dige at spotte Ken ude på hans rute.

Et nyt holdfællesskab in-
denfor ungdomsfodbold 
har set dagens lys. Det er et 
samarbejde mellem klub-
berne i Ravsted, Øster 
Højst, Bylderup og Sax-
burg, som har fået navnet 
RØBS.  
Formålet er at kunne til-
byde fodboldhold inden for 
så mange årgange som mu-
ligt, hvor spillerne kan 
komme til at spille fodbold 
sammen med jævnaldrende, 
og hvor antallet af alders-
dispensationer bliver redu-
ceret til et absolut mini- 
mum. 

Træning og kampe vil fo-
regå skiftevis mellem Øster 
Højst, Ravsted og Bylde-
rup. På den måde vil klub-
berne sikre sig, at der er et 
højt aktivitetsniveau på alle 
tre idrætsanlæg, at fodbold 
er tilgængelig i nærmiljøet, 
og nye spillere kan prøve at 
spille fodbold, kan komme 
til træning på deres lokale 
fodboldbane. 
For at markere det nye 
samarbejde har bestyrel-
serne samtidig besluttet, at 
alle hold får nye spilletrøjer 
i en ny flot petroleumsblå 
farve.

RØBS er det nye  
fodbold-fællesskab

Følg med på 

www.tinglev.dk

Tryksager, så ring på 

74 64 40 38
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NYHED

Villa, 1 fam.Tinglev - Frestrupvej 2

Kontantpris: 595.000
Ejerudgift pr. md: 1.390
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.134/2.544
Sag: 29122139

112 m2 1/3 1

10.666 m2 E 1878

Drømmer du om et mindre landsted med over-
skuelige udbygninger så har du her chancen!
Opvarmning ved elvarme suppleret med luft/
luft varmepumpe. Boligen og udbygninger frem-
står generelt i fin stand, men er uden nyere for-
bedringer. Her er altså muligheder for at sætte
sit eget præg.

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Tranekærvej 6

Kontantpris: 575.000
Ejerudgift pr. md: 1.184
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.183/2.556
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 hu-
set, herunder et metaltag fra omkring år 2000
og en luft/vand varmepumpe fra 2019.

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Banevej 7

Kontantpris: 1.225.000
Ejerudgift pr. md: 1.343
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.700/5.383
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.

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Åbovej 17

Kontantpris: 695.000
Ejerudgift pr. md: 1.085
Udbetaling: 35.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.842/3.085
Sag: 29122102

97 m2 1/3 1

799 m2 E 1961

Bolig opført i røde sten med vinduer i PVC. Ta-
get er et skiftet eternittag. Generelt er her tale
om en ejendom med minimalt vedligehold.
Lækkert køkken/alrum i åben forbindelse til
stuen. Stort vinduesparti, som virkelig giver no-
get lys og en god sammenhæng mellem ude og
inde.

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

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
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Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.

GODE TILBUD  
TIL HUS & HAVE

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.

MØD IMOW  
ROBOTPLÆNE KLIPPEREN  
FRA STIHL    

Pris fra  

9995,-  
inkl.- montering  

og kabel

Trinol  
insekt- 
middel  
700 ml.  

Normalpris 21850 

185,-

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,-

Myrepulver  
14750

Slår plæner op til 5000 m2.
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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...

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

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

HUSK  
du kan booke 

tid når du  
har tid…

…bare bedre bilværksted

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

• Containere 8-40 m3 
• Minilæsser 

• Minigraver 
• Motorbør m.m.

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

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

Tlf. 21 26 43 81 

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

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

Tinglev kloak- og Haveservice 
Aut. kloakmester

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

Tinglev - Uge Pensionist-
forening var forleden på 
pensionisttur med fjordbå-
den Helene på Haderslev 
Fjord. 
Esther Larsen fortæller: 
»Rundstykker og kaffe/the 
stod klar, da vi gik ombord. 
Efter ca 1,5 times sejlads 
kom vi til Årø. Her stod 
vores guide klar til at vise os 
rundt på øen. 
Der er 138 indbyggere på 
Årø og øen er 5,66 km2 stor. 
Vi besøgte den lille kirke, 
som hedder Julekirken, 
bygget i 1906 og indviet 
mellem jul og nytår, deraf 
navnet. Dog var der en på-
stand - fortalte guiden - at 
kirken hed Julekirken fordi 
den blev bygget i tysk tid og 
eftersom man havde en 
kirke i Sydtyskland, som 
hed Julekirke, mente man 
også, at man skulle have en 
i den dengang nordlige del 
af Tyskland, som skulle 
have samme navn. 
Herefter gik vi forbi en mini 
brandstation. De havde en 
enkelt brandbil og blev ikke 
forpustet, for der havde i 

gennemsnit kun været 
brand hver 4.-5. år.  
Tidligere var der bl.a. både 
skole, mejeri og en smed på 
Årø. Dog var der et forsam-
lingshus, som blev flittigt 
brugt til bryllupper bl.a. fra 
fastlandet. Vi kom forbi 
Brummers Gaard, med en 
tilhørende gammel flytbar 
lade, så hvis bonden flyt-
tede, kunne han tage laden 
med. 

Grundlovsmøder er lidt af 
et tilløbsstykke på Årø. Der 
kommer altid mange besø-
gende og i år var der kø i 
flere timer for at komme til 
og fra Årø. Der er altid to 
politikere på talerstolen, 
både en fra venstre- og en 
fra højrefløjen. Dette for at 
dele sol og vind lige og her-
med tilfredstille alle øbo-
erne. 
Efter en hyggelig gåtur gik 

vi igen ombord og der blev 
serveret lækre håndmadder. 
Vores chauffør Agge holdt 
klar og vi kørte nu til Slivsø, 
som er Sønderjyllands 3. 
største sø og er på ikke min-
dre end 164 ha. Her fik vi 
kaffe/te og hjemmebagte 
kager. 
Hjemturen gik igennem 
små finurlige veje, hvor 
mange af os aldrig havde 
været før.«

Pensionister på udflugt til Årø

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

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...

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

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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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 22. juni - 26. juni 2022

Kalkunbryst 
Frost 
 

Burgerplatte 
Flere varianter 

Kyllingelasagne 
Ca. 1200 g 
 

Svinebryst i skiver 

Pr. stk.  

6900

Stjernekaster 

Pr. stk. 

3900

KUN 

4995

Pr. pakke 

4995

Pr. 1/2 kg 

3995

Delikatessens 
Børnepizza 
 

BETJENT DISK  

HVER FREDAG KL. 1000 - 1700

Pr. stk.  

3000
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Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter

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 22. juni - 26. juni 2022

2 stk. tykstegsbøffer 
eller medaljoner

3 stk. svinemørbrad 

700 g 

4900

Grillpakke 
Flere varianter. 
 

Frit valg 

4995

Hjemmelavede 
ringriderpølser 
 
 10 stk. 

6900

Klar  - parat  -  grillstart

Frit valg 

3900

Marinerede  
nakkekoteletter 
 
 

KUN 

9900



10

*

* K
am

p
ag

ne
n 

g
æ

ld
er

 in
d

til
 2

8.
02

.2
2.

 R
ab

at
te

n 
p

å 
50

0 
kr

 g
æ

ld
er

 
ve

d
 k

øb
 a

f e
n 

læ
se

-/
af

st
an

d
sb

ril
le

 e
lle

r 
en

 p
ro

g
re

ss
iv

 b
ril

le
 fr

a 
 

1.
49

0,
–.

Fr
a 

et
 m

in
im

um
sk

øb
 p

å 
39

90
,–

 få
r 

d
u 

en
 r

ab
at

 p
å 

10
00

 
kr

. K
an

 ik
ke

 k
om

b
in

er
es

 m
ed

 a
nd

re
 t

ilb
ud

/k
up

on
er

 e
lle

r 
m

ed
  

p
ak

ke
- 

el
le

r 
ko

m
p

le
tb

ril
le

til
b

ud
. K

un
 e

n 
ku

p
on

 p
r. 

p
er

so
n 

og
 

or
d

re
 m

ul
ig

t.
 In

g
en

 k
on

ta
kt

ud
b

et
al

in
g

 m
ul

ig
t.

 A
lle

 p
ris

er
 i 

D
K

K
.  

O
p

tik
 H

al
lm

an
n 

Vo
je

ns
 A

p
S 

Rå
d

hu
sc

en
tr

et
 2

1 
st

.t
v,

 6
50

0 
Vo

je
ns

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

Et flertal i Folketinget har 
vedtaget en ny lov, der gør 
det muligt at optage et lån 
med statsgaranti til at købe 
en bolig på landet. 
 
»Med loven sikrer vi, at det 
ikke er postnummeret, der 
afgør, om man kan få et lån 
eller ej, og vi styrker dermed 
sammenhængskraften i 
Danmark,« siger erhversmi-
nister Simon Kollerup i en 
pressemeddelelse. 
Dermed kan de første dan-
skere optage et boliglån 
med statsgaranti fra den 1. 
juli 2022 i ca. 200 postnumre. 

I ejendomsmæglerkæden 
Home håber man, den nye 
lov vil give flere bolighand-
ler i landdistrikterne og op-
leve, at flere familier gerne 
vil bo på landet. 
»Det skyldes både kraftigt 
stigende boligpriser i de 
store byer, men mange har 
også lyst til at bo på landet 
med albuerum, højt til him-
len og et stærkt lokalsam-
fund. Den udvikling er 
forstærket under Corona,« 
siger boligmarkedsanalyti-
ker Henrik Hauthorn Jen-
sen. 
 

Under Covid-19-nedluknin-
gerne er det også blevet 
mere udbredt at arbejde 
hjemme, og det oplever 
Home også øger efterspørgs-
len på boliger på landet. 
 
»Hvis man kan arbejde 
hjemme fra et par dage om 
ugen, så er det nemmere at 
få hverdagen til at hænge 
sammen, end hvis man skal 
pendle fem dage om ugen, 
og det gør det muligt for 
flere til at udleve en drøm 
om at bo på landet,« siger 
Homes analytiker. 
 
Det er kun muligt at be-
nytte statsgarantien, hvis 
lånet ikke kan ydes på sæd-

vanlige vilkår, oplyser er-
hvervsministeriet. 
 
Boligejendomme med tilla-
delse som fleksbolig, er ikke 
omfattet af statsgarantiord-
ningen. 
 
Tillægslån, herunder lån til 
tilbygning og ombygning, er 
ikke omfattet af ordningen. 
En forbruger kan til enhver 
tid kun have statsgaranti til 
køb af én boligejendom. 
 
Fakta:  
Sådan fungerer  
statsgarantien på boliglån 
Med modellen bliver det 
muligt, hvis lånet ikke kan 
ydes på sædvanlige vilkår, at 

få en statsgaranti på den del 
af boliglånet, der ligger mel-
lem 60 og 90 pct. af boligens 
værdi for ejerboliger, der 
har en handelspris under 
10.000 kr. pr. kvm., hvis bo-
ligen ligger i et postnummer 
med en gennemsnitlig han-
delspris under 8.000 kr. pr. 
kvm., eller har en handels-
pris under 8.000 kr. pr. kvm. 
 
Eksempel: En familie, der 
gerne vil låne penge af kre-
ditinstituttet til en ejerbolig 
på 130 kvadratmeter til 1 
mio. kr. vil kunne få et lån 
med statsgaranti på en del 
af boliglånet, hvis kreditin-
stituttet vurderer, det er 
nødvendigt med en statsga-

ranti for at yde lånet. Her 
vil staten kunne garantere 
90 % af belåningen i spæn-
det 60-90 %, dvs. 270.000 kr.  
 
Kreditinstitutterne skal 
bære 10 % af risikoen i for-
hold til det enkelte lån. For 
både låntager og kreditin-
stitut vil der være en lille 
merbetaling ift. et lån uden 
statsgaranti. Det sikrer, at 
statsgarantien kun bruges i 
de tilfælde, hvor der ikke 
kan lånes på almindelige 
vilkår. 
6360 (Tinglev), 6372 (Byl-
derup-Bov) og 6392 (Bold-
erslev) er nogle af de 
postnumre der er omfattet 
af den nye lov.

Nu kan du købe hus på landet med statsgaranti

Alt indenfor tømrer-  
og snedkerarbejde.

Telefon 21 72 08 35

Indleveringsfrister 

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

Bekendtgørelser, taksigelser, 

tillykke samt mindre annoncer  

senest:  
TORSDAGE KL. 16.00

Kommende udgivelser 

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. sept. 

Uge 39 onsdag/torsdag 28./29. sept.
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Masser af gode grunde  
til at blive omdeler:

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 deadline.

Du arbejder kun onsdag/torsdag.
Vi søger omdelere i alle aldre. 
Søg et fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob og få det timeantal, 
som passer lige til dig.

*Du skal blot være fyldt 13 år.

Læs mere og søg jobbet her

Fritidsjob
1-2 timer 
om ugen

Studiejob
2-6 timer 
om ugen

Deltidsjob
6-10+ timer 

om ugen

Bliv omdeler af
reklamer og aviser

Et fleksibelt job der passer til alle

    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)

Krolfspillerne fra BVU har 
været til turnering  i Bev-
toft. 103 spillere deltog. 
BVU fik tre spillere i fina-
len. Paul Fuglsang blev nr. 2 
i A-finalen, Anne Marie 
Andersen kom i B finalen, 

hvor hun blev nr. 2 og 
Bente Wortmann fik en 4. 
plads i C-finalen. 
  
Stævne i Bolderslev 
I starten af juni holdt klub-
ben stævne hjemme i Bold-

erslev her deltog 114 spil-
lere. Det blev en vellykket 
dag trods koldt vejr og dril-
ske baner, hvor ingen havde 
under 60 i to kampe. BVU 
fik Martin Kristiansen i A-
finalen, hvor han blev nr. 4.

Krolfspillerne fra Bolderslev 
har været til turneringer

Nye spillersæt til fodbolddrengene 
 
Drengene fra Tinglev IFs U11 hold har fået nyt spillertøj. Det nye tøj er sponsoreret af AC 
Murerforretning ApS, Brdr. Bonnichsen Bolderslev El og Tinglev Tømrerforretning ApS.  

Nye autostole og selepuder 
 
Støtteforeningen for Ravsted Børneunivers har søgt og fået 17000,- af Trygfonden. De er 
nu brugt på helt nye autostole og selepuder. På billedet ses børn fra universets børnehave, 
Krudtuglen.



12

Borgmester Jan Riber Ja-
kobsen og officielle repræ-
sentanter vil stå klar, når 
H.M. Dronningen og Kon-
geskibet Dannebrog anlø-
ber Aabenraa Havn. 
 
Mandag den 18. juli ankom-
mer H.M. Dronningen med 
Kongeskibet Dannebrog til 
Aabenraa Havn, hvor der 
er officiel modtagelse klok-
ken 10. Her vil der stå en 
modtagelseskomité bestå-
ende af Aabenraa Kommu-

nes borgmester, Jan Riber 
Jakobsen, samt inviterede 
officielle repræsentanter fra 
det syd- og sønderjyske om-
råde. 
 
»Jeg ser med stor glæde 
frem til, at H.M. Dronnin-
gen og Kongeskibet Danne-
brog lægger til ved 
Gammelhavn. Der bliver 
lejlighed til at få et glimt af 
Hendes Majestæt Dronnin-
gen på samme måde, som 
ved det seneste anløb med 

Kongeskibet Dannebrog i 
2017, hvor H.M. Dronnin-
gen tog videre til Graasten 
Slot,« siger borgmester Jan 
Riber Jakobsen. 
 
H.M. Dronningens seneste 
anløb i Aabenraa 
Sidste gang Kongeskibet 
Dannebrog anløb Aaben-
raa Havn var lørdag 15. juli 
2017 i anledning af H.M. 
Dronningens sommerop-
hold på Graasten Slot.

H.M. Dronningen og Kongeskibet 
Dannebrog anløber Aabenraa 

Sommerferie betyder for 
mange skoleelever fritid. I 
Aabenraa Kommune byder 
Aktiv Ferie på masser af 
aktiviteter, som børn og 
unge kan gå til, når de hol-
der fri fra skole. 
Blandt tilbuddene er der i 
år kreative aktiviteter, 
natur-arrangementer samt 
mange forskellige idrætsak-
tiviteter. 
 
»Det er særdeles positivt, at 
flere foreninger og institu-
tioner igen i år har budt ind 
med adskillige aktiviteter. I 
Kultur og Fritid er vi derfor 
meget glade for den store 
opbakning, og for at børn 
og unge får mulighed for at 
benytte sig af tilbuddene. Vi 
håber naturligvis på, at der 
bliver en god tilslutning i 
år,« siger fritidskonsulent 

Kurt Koch fra Kultur og 
Fritid, der står for at arran-
gere Aktiv Ferie 2022.  
I år glæder arrangørerne sig 
over, at coronaen ikke præ-
ger dagsordenen denne 
sommer. 
Til gengæld fylder krigen i 
Ukraine i offentligheden i 
disse måneder. I Aabenraa 
Kommune er der også børn 
af flygtninge, og de vil have 
mulighed for at deltage i 
sommerens aktiviteter. 
 
Der vil være aktiviteter for-
delt over hele sommerfe-
rien, og man kan deltage i 
aktivi-teter over hele kom-
munen. Nogle af aktivite-
terne henvender sig til 
bestemte alders-grupper. 
Ligeledes gælder det, at der 
ved nogle af aktiviteterne er 
tilmelding, mens man ved 

andre aktiviteter blot kan 
fremmøde uden tilmelding. 
 
Skoleeleverne har mulig-
hed for at tilmelde sig akti-
viteterne i perioden fra og 
med 1. juni og til og med 20. 
juni. 
 
Fakta 
Aktiv Ferie er et tilbud til 
skoleelever i 0. - 9. klasse i 
Aabenraa Kommune. 
Det er foreninger og insti-
tutioner, der tilbyder en 
lang række aktiviteter ud 
over hele kommunen i som-
merferien. 
De fleste af aktiviteterne er 
gratis at deltage i, men ved 
nogle af aktiviteterne er der 
en mindre deltagerbetaling. 

Sommerferieaktiviteter for  
børn og unge i Aabenraa

Husmødre på gå-tur i Tinglev 
 
32 mødte op til en gåtur i Tinglev. Deltagerne kom vidt omkring. 
Efter gåturen, blev der spist grillpølser og aftenen sluttede af med en kop kaffe. 

På Tinglev Tennisklubbens 
baneanlæg dystede 29 vel-
oplagte spillere fra Tinglev 
Petanque forleden gennem 

de tre obligatoriske runder 
med mange overraskende 
resultater. 
 

Fire spillere vandt alle tre 
runder, ti vandt to runder. 
11 spillere vandt en runde 
og fire vandt ikke noget. 

Petanque i Tinglev

Der var præmier til Kæthe Clemmesen, Ruth Appel, Ester Larsen, Grethe Machmüller, 
Erik Machmüller, Bent Hybschmann, Dorrit Kristensen, Gerda Hybschmann og Gela 
Bertelsen. 

Forleden afholdt projekt-
gruppen »Dagligvarebutik i 
Bolderslev« samt Bolders-
lev Lokalråd borgermøde i 
Bolderslev Fritidscenter. 
Opbakningen var stor med 
over 300 deltagere. 
 
Formanden for Bolderslev 
Lokalråd motiverede pro-
jektet, Hans Meldgaard del-
tog som repræsentant fra 
Dagrofa og gennemgik pro-
jektet »Min Købmand i 
Bolderslev«. Endvidere var 
der indlæg ved Ejendoms-
mægler Daniel Toft fra Re-
almæglerne. 
Der blev fremlagt et konkret 
projekt med butikstype, pla-
cering og forretningsmodel. 
Oplægget til mødet var at 
informere bredt om hvilken 
dagligvarebutik vi arbejder 
på i Bolderslev. Forudsæt-
ningerne for projektet blev 
gennemgået og afslutnings-
vis blev der indgået en 
række tilsagn om køb af an-
parter i det kommende 
ejendomsselskab, som skal 
stå som udlejer til den kom-
mende købmand. 

Målet er at indgå tilsagn om 
køb af anparter for 3 mio. 
kr. Ved afslutningen af bor-
germødet var barometret 
allerede oppe på ca. 550.000 
kr. Projektgruppen og lo-
kalrådet er utrolig glade og 
stolte over denne store op-
bakning efter et to timers 
borgermøde. 
På mødet blev det endvi-
dere offentliggjort, at den 
ønskede placering af butik-
ken er på hjørnet af Smede-
fod og Hellevad-Bov Vejen. 
En lang række kriterier og 
Dagrofa’s anbefalinger re-

sulterede i dette valg. 
»Med en helt ny butik og 
med konceptet MinKøb-
mand og Dagrofa som pro-
jektdeltager, er vi i 
Bolderslev sikre på, at vi får 
en dagligvarebutik. Det vil 
sikre, at Bolderslev fortsat 
er attraktivt bosætnings-
sted,« siger formand for 
Bolderslev Lokalråd, Hen-
ning Frisk. 
 
Næste fase er en kampagne, 
hvor de resterende tilsagn 
om køb af anparter skal 
indhentes. 

300 borgere til møde om ny 
dagligvarebutik  
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60.000 var til Kliple Mærken Hans Nicolaisen  
er konge i KliplevI forrige weekend  blev 

årets Kliple’ Mærken af-
holdt. Efter to års pause 
var det med en vis spæn-
ding og nervøsitet i 
maven, komiteen gik ind 
til weekenden. 
 
Vejret var helt fantastisk. 
Især tørvejret glædede ar-
rangørerne, der kunne 
konstatere, at der var re-
kordmange mennesker i 
år.  
 
Formand Karina Rogat 
Tietje fortæller: »Kliplé 
Mærken 2022 er godt af-
sluttet og vi er mere end 
godt tilfredse med week-
enden. Vi har haft mellem 
50.000-60.000 gæster på 
pladsen og det er gået 
over alt forventning. Både 
de besøgende og kræm-
merne var rigtig godt til-
fredse.« 
 
Kliple’ Mærken startede 
programmet onsdag med 
kirkekoncert i Kliplev 
Kir ke.  
Torsdag var der stort lot-
tospil i hallen samt børne-
disco i cafételtet. 
 
Fredag middag var de 
ældre til en festlig senior-
frokost. Kisser og Søren 
samt Poul Anker under-
holdt de mange seniorer.  
Fredag aften var der 
Mexico fest i teltet. 
 
Lørdag var der stort 
truckshow, som tiltrak rig-
tig mange tilskuere. 

»Det er vort indtryk, at 
der har været en masse 
gæster forbi vores Truck-
show. Her var ca. 100 last-
biler udstillet og det gav 
mulighed for at komme 
helt tæt på lastbilerne og 
deres chauffører,« siger 
Karina og fortsætter: 
»Også til vore aftenfester 
har der været rigtig god 
opbakning og alt er forlø-
bet uden de store proble-
mer.« 
 
Lørdag aften gav Shubi-
forsjov den gas i Cafétel-
tet og senere var det store  
telt fyldt til Abba Revival 
Band & ADHD.   
 
Da Kandis spillede afslut-
ningskoncerten søndag 
aften sad der vanen tro 
masseer af gæster på bæn-
kene og var klar til fest. 
 
Der var stadig godt gang i 
pladsen, da festfyrværke-
riet afsluttede de fire 
Mærkensdage. 
 
Formand Karina Rogat 
fortæller: »Vi har endnu 
ikke opgjort årets omsæt-
ning, men vi har en rigtig 
god fornemmelse i maven. 
Der har været usædvanlig 
travlt alle steder på plad-
sen. Så alt i alt er vi rigtig 
godt tilfredse også set i 
lyset af, at det er første 
mærken i 3 år. Så det er 
dejligt med sådan en 
»genstart«.

Kliplev Ringriderforening 
holdt deres ringridning 
under Kliple Mærken. 
 
Konge-titlen blev vundet 
af Hans Nicolaisen fra 
Dybbøl, mens Mads Ole-
sen fra Kliplev blev bør-
nekonge. 
 
Børn: Sofia Beyer, Klip-
lev, 10 ringe, Johanne Her-
mannsen, Bovrup, 7 ringe, 
Sofia Rosenberg, Uge, 4 
ringe og Emma Juhl, Uge, 
2 ringe. 
 
70-90 år: Gert Hansen, 
Kliplev, 24 ringe, Henning 
Wollesen, Tumbøl, 22 
ringe, Hans Kaufmann, 
Tumbøl, 21 ringe, Jørgen 
Thomsen, Tørsbøl, 20 
ringe og Åge Keldstrøm, 
Bevtoft, 20 ringe. 
 
60-69 år: Lyngstrup Chri-
stiansen, Bøjskov, 23 
ringe, Hans Jepsen, Høn-
kys, 20 ringe, Lise Hansen, 
Kliplev, 16 ringe, Anette 

Juhl, Uge, 15 ringe og 
Hanne Olesen, Overby, 13 
ringe. 
 
45-59 år: Susanne Chri-
stensen, Hjordkær, 23 
ringe, Yvonne Appel, 
Rangstrup, 22 ringe, Tor-
ben Hansen, Bov, 22 ringe, 
Jette Thomsen, Sottrup, 22 
ringe og Bjarne Petersen, 
Gl. Skovbøl, 22 ringe. 
 
30-44 år: Ole Olesen, 
Rangstrup, 24 ringe, 
Rikke Lassen, Kværs-
løkke, 22 ringe, Thomas 
Olesen, Kliplev, 20 ringe, 
Karina Toftebjerg, Uldal, 
19 ringe og Pia Mar -
cusssen, Gråsten, 17 ringe. 
 
15-29 år: Line Olesen, 
Rangstrup, 24 ringe, Claus 
J. Kissel, Tumbøl, 23 ringe, 
Camilla Friis, Øster Lø -
gum, 23 ringe, Iben Jen-
sen, Rødekro, 23 ringe og 
Sofie Petersen, Gl. Skov-
bøl, 22 ringe. 

Fotos: Dennis Kelputh
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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.  
3. juli 3. søndag efter trinitatis  
kl. 10.30 v/Søren Wogensen  
10. juli 4. søndag efter trinitatis 
kl. 10.30 v/Søren Wogensen  
17. juli 5. søndag efter trinitatis 
kl. 9.00 v/Signe Bøje Sahner  
24. juli 6. søndag efter trinitatis 
kl. 10.30 v/Søren Wogensen  
31. juli 7. søndag efter trinitatis 
kl. 10.30  
v/Søren Wogensen  
7. august 8. søndag efter trinitatis 
kl. 10.30  
v/Søren Wogensen 
 
 
 
 

kommende 
aktiviteter 
 
Tinglev Kirke inviterer til som-
merudflugt 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. 
 

Koncert med GAZVæRK 
Sæt X i kalenderen d. 18. august 
2022 kl. 19.00 til en festlig aften 
med GAZVæRK. Kom og hør 
dem synge og fortælle Gasolins 
historie. 
 
 

Organisten  
meddeler 
 
Et begivenhedsrigt forår 
Så er det allerede juni og vi er 
godt på vej mod sommer. Men 
hvor er der dog sket meget  
for vore kor i dette forår. 
Klassisk koncert, Børnekortræf, 
øvedag i Genner for børnekoret, 
optagelser til musikvideo af bør-
nekoret, forårskoncert og vok-
sen-kortræf. Og det er dejligt 
Sognekoret har fået nye tørklæ-
der og børnekoret har fået nye 
kjoler. 
Så vi er godt klædt på til næste 
sæson.  
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 
Vi synger fra 19.00-20.30 i kirken 
og hygger efterfølgende med kaf-
fe og kage i ”Den gamle skole”   
Vi har stadig plads til flere!   
Vi starter op igen efter  
sommerferien d. 10. august 2022

Kirkelige  
handlinger 
 
Døbte: 
11/6: Nora Schmidt Andresen 
12/6: Sofie Nathalie Kolbeck 
12/6: Victor Lass Wieczorek 
12/6: Lucas Lass Wieczorek  
Bryllup: 
4/6: Peder Schmidt Birkegaard 
& Lykke Christensen  
Bisatte og begravede 
7/5: Vivi Renathe Gaaddiksen 
18/5: Anton Midtgaard 
21/5: Traudi Jørgensen 
31/5: Mathilde Johanne Hansen 
 

menihedsrådet 
orienterer 
 
Vigtig info omkring kirkegården 
 
På Tinglev Kirkegård har vi fået 
påbud fra Arbejdstilsynet om-
kring løse gravsten på en række 
gravsteder. Derfor kan der i år 
desværre ikke plantes sommer-
blomster på de berørte gravste-
der, da kirkegårdspersonalet 
først må udføre fuldt arbejde på 
de berørte gravsteder, når grav-
stenene er sikrede. Dette er der 
skrevet ud om til indehavere af 
de gravsteder, der er berørt af 
påbuddet fra Arbejdstilsynet. Vi 
beklager situationen, men grav-
stedsindehavere er velkomne til 
at rette henvendelse til kirke-
gårdslederen/kirkegårdskonto-
ret på tlf.: 51 20 93 86, da det ef-
ter aftale er muligt at få udleve-
ret sommerblomster, som man 
selv kan plante. 
Vi håber meget på jeres forstå-
else. På forhånd tak.  
Med venlig hilsen 
Menighedsrådet  
Næste ordinære møde den 
16.8.2022 kl. 19.00. 

menihedrådet 
orienterer 
 
Lørdagsdåb i Tinglev 
Der vil være mulighed for lør-
dagsdåb lørdag 10. september 
2022 kl. 11.00. Kontakt sogne-
præsten for nærmere 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. 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 
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TINGLEV 
Søndag d. 26/6 kl. 10.30. 
Søndag d. 3/7 kl. 10.30.  
BJOLDERUP 
Søndag d. 26/6 kl. 10.30. 
Søndag d. 3/7 kl. 9.00.  
BURKAL 
Søndag d. 26/6 kl. 10.30. 
Søndag d. 3/7 kl. 10.30.  
BYLDERUP 
Søndag d. 26/6 kl. 9.00.  
RAVSTED 
Søndag d. 26/6 kl. 9.00. 
Søndag d. 3/7 kl. 9.00.  
BYLDERUP-BOV 
LM FRIMENIGHED 
Søndag d. 26/6 kl. 10.30.  

Gudstjenester

Kredsforening Tinglev afholder 

Sommerarrangement 
tirsdag den 28. juni kl. 19.30                                                         

Vi skal på bedriftsbesøg  
og turen går til Morænegaard,  

Hesteløkken 5, Øster Gejl, 6340 Kruså   
Peder Dalgas Nissen har en malkekvægsproduktion 

med 849 årskøer, hvoraf de 740 malkes 2 gange 
dagligt i et 2x32 SwingOver system.  
På ejendommen er der 11 ansatte. 

Peder overtog Morænegaard i 1987 og er  
3. generation på gården. Der er løbende bygget til 
gennem alle årene og i dag drives der 530 hektar 

med majs, græs og byg.  
 

Vi slutter af med en grillpølse og lidt at drikke. 

Alle er hjerteligt velkomne! 

Industriparken 1 
6360 Tinglev 
tlf. +45 7364 3000

lhn@lhn.dk 
lhn.dk

Bylderup-Bov  
Vandværk a.m.b.a. 

 
Da vi endelig er færdig med vores nye  

vandværk, indbyder vi derfor til   
 

Åbent Vandværk 
 

Lørdag den 2. juli kl. 10.00 til 13.00 

åbner vi dørene, så du kan komme 
og se dit vandværk 

 
Der vil være pølser på grillen og lidt at drikke. 

Bylderup-Bov Vandværk, Garverland 11. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

By- og Ringriderfest  
i Rens 2022 
d. 14.-15.-16. juli 
 

 TORSDAG DEN 14. JULI 
 
Kl. 19.00        Traktorringridning for voksne 
Kl. 19.30        Havetraktorringridning for voksne 
                      Deltagergebyr for hver kategori: 
                      Kr. 30,- 
Kl. 18-20       Børnedisco m/mad 
                      Deltagergebyr: kr. 50,-,  
                      incl. mad og 1 sodavand ell. slushice 
                      Tilmelding senest mandag 11. juli til  
                      Anette tlf. 23 61 35 50  
 
FREDAG DEN 15. JULI 
 
Kl. 11-16       Seniorfrokost  
                      Frokostplatte fra Ravsted Slagter 
                      Pris kr. 150,00 – tilmelding til Cecilie  
                      tlf. 21 51 21 10 senest onsdag d. 6. juli  
                      Musik ved Jans Musik 
Kl. 17.00        Fodbold på oppustelig bane 
                      min.15 år, M/K, max 5 spillere, gerne 
                      med holdnavn. 
                      Deltagergebyr: kr. 125,00 pr. hold 
                      Tilmelding til: Michael tlf.: 51 40 74 84 
                      senest torsdag den 14. juli 2022 
Kl. 17.30        Knallerttræf 
                      Kom og vis din veteranknallert frem. 
                      Der køres en ”lille” rute rundt i landskabet 
                      ca. kl. 18.30. Præmie for flotteste knallert. 
                      Deltagergebyr: kr. 30,- 
Kl. 19.30        Cykelringridning for voksne 
                      Deltagergebyr kr. 30,- 
                      Der køres damer og herrer. 
 
Torsdag aften kan der købes pølser med brød eller  
kartoffelsalat. 
Fredag aften kan der købes koteletter eller pølser 
m/brød eller kartoffelsalat. 
Bemærk: Ved traktor-, havetraktor- og  
cykelringridning benyttes forenings-/egne lanser. 
 
 LØRDAG DEN 16. JULI 
 
Kl.10.00         Skat-turnering i teltet 
                      Indskrivning ½ time før. 
Kl. 11.00        Ringridning 
                      Rytterne mødes på festpladsen og fanen 
                      hentes. Derefter er der optog gennem 
                      byen og kongen fra år 2019 afhentes. 
                      Det er tilladt at ride med egen lanse,  
                      og der tillades max 2 ryttere pr. hest. 
                      Deltagergebyr: Voksne kr. 100,-/børn kr. 
                       50,- 
                      Personer som bor i det gamle Burkal 
                        Sogn, eller som er født i Rens, kan 
                        deltage i ringridningen. Børn, hvis forældre 
                        er født i Rens, må også ride med. 
Kl. 13.30        Cykelringridning for børn 
                      Præmie for bedst pyntet cykel. 
                      Deltagergebyr: kr. 20,- 
Kl. 14-15       Afprøvning af nøgler 
Kl. 14.30        Kaffebord 
Ca. kl. 16.30  Kåring af konger, kronprinser og  
                      prinser. 
Kl. 19-02       Fællesspisning i festteltet  
                      med efterfølgende dans. 
                      Musik ved ”6FEET+” 
                      Menuen leveres af Saksborg Kro 
                      Menu: Kalkungyros, Rhodossteaks,  
                      Græske frikadeller, Baconkartofler,  
                      flødekartofler, 2 x flûtes, Tzatziki,  
                      peanuts, chips, Saksborgsalat, coleslaw, 
                      krautsalat, broccolisalat, sommersalat. 
                      Pris: kr. 225,- 
                      Entré efter spisning kr. 100,- 
                      Tilmelding: ”Armbånd” kan købes på  
                      pladsen i baren, eller ved henvendelse til 
                      Dennis tlf. 29 66 72 84 
                      Sidste frist er torsdag den 14. juli 2022 
Ca. kl. 20.30  Præmieuddeling  
 

VI SES TIL 3 FRISKE DAGE PÅ FESTPLADSEN,  
RENS BYGADE »NR. 7«

  
 
 
 
 
 

 

Juni 
 
    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. 
 
     Tir.    28.    LHN kredsforening Tinglev afholder sommerarrangement kl. 19.30 
 

Juli 
     
    Lør.    2.    Bylderup-Bov Vandværk inviterer til åbent hus på Garverland 11 kl. 10-13. 
 
    Ons.    6.    Tinglev Forum inviterer til teaterforestilling på Centerpladsen i Tinglev kl. 20. 
 
     Tor.   18.    Rens Ringridning afholder by- og ringriderfest på festpladsen Rens Bygade 7. 
 
     Fre.   19.    Rens Ringridning afholder by- og ringriderfest på festpladsen Rens Bygade 7. 
 
     Lør.  20.    Rens Ringridning afholder by- og ringriderfest på festpladsen Rens Bygade 7. 

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

Tinglev skatklub holdt forle-
den præmieskat. Ni delta-
gere var mødt op. 
1. runde blev vundet af Ni-
colaj Jakobsen med 799 
point. På de følgende plad-
ser kom Freddy Møller,                         
785 og Egon Greve, 722.  
I 2. runde vandt Bent Schrø-
der med 1.292 point efter-
fulgt af Jørn Bach 887 og 
Peter Bonde, 774. 
 
Skatklubben holder som-
merferie frem til slutningen 
af august. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Skat i Tinglev

Den første flyvning på de 
lange afstande blev afviklet 
ved høje temperaturer og  
meget vind. 
Duerne kom hjem med lave 
hastigheder. Weekenden 
bød på to sektionsvindere 
for Tinglevs medlemmer. 
 
Zeven - 187 km: 
1) Team Nicolaisen, 1196 
mpm, 2) Team Hansen, 1161 
og Team Carstensen, 1157. 
Zeven Sport - 187 km: 
1) Team Nicolaisen, 1178 
mpm, 2) Team Carstensen, 
1115 og 3) Familien Nissen, 
1060. 
Team Nicolaisen var sek-
tionsvinder på flyvningen 

Zeven Unger - 187 km: 
1) Team Nicolaisen, 1176 
mpm, 2) Team Hansen, 1001 
og 3) Kaj Greve, 917 mpm.  
Münster - 357 km: 
1) Team Carstensen, 1110 
mpm, 2) Team Nicolaisen, 
1034 og 3) Team Hansen, 
875. 
Team Carstensen var sek-
tionsvinder på flyvningen. 
Münster Sport - 357 km: 
1) Team Nicolaisen, 1084 
mpm, 2) Team Carstensen, 
761 og 3) Team Hansen, 
634. 
Bad Hersfeld - 450 km: 
1) Team Carstensen, 844 
mpm, 2) Team Nicolaisen, 
767 og 3) Ib Rosager, 549.

Forleden var der ringrid-
ning i Bylderup. 56 ryttere 
var med.  
Pladsen var godt besøgt 
hele dagen, og det sum-
mede af hygge. 
 
Dagen bød på følgende rul-
tater: 
 
Ringridning 
Konge hos de voksne blev 
Jette Kjelstrøm. 
Konge hos børnene blev 
Magnus Christensen. 
Hos børnene fik Christine 
Kaufmann 1. pladsen. 

1. plads hos de 15-29 årige 
Svend Aage Kjelstrøm  
1. plads hos de 30-49 årige 
Dorthe Dahl Kolmos. 
1. plads hos de 50-100 årige 
Finn Hansen. 
 
Ringkast  
1. Jesper Nissen 
2. Kim Nielsen 
3. Hans N. Hansen. 
 
Pilekast 
1. Uwe Tiedemann 
2. Kim Nielsen 
3. Jesper Nissen.

56 ryttere til  
ringridning i Bylderup

Brevduerne fra Tinglev 
kom på vingerne
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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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