
UGE 27                                                                                        ONSDAG/TORSDAG DEN 6./7. JULI 2022                                                                              99. ÅRGANG 

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

UDGIVER 
Tim Skovmand 

LAYOUT 
Iprinting / Tinglev Bogtrykkeri 

TRYK 
Jysk Fynske Medier P/STINGLEV

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. 

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

Tinglev HHI  

ønsker alle  

en god sommer

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 ca. 35 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

Vi tager  
ansvar for  

MILJØET 
 
Vi er ClimateCalc  
certificerede og kan  
klimaberegne din  
tryksag samt aktivt  
kompensere miljøet,  
så miljøbelastningen  
bliver 0%

ClimateCalc

Telefon 74 64 40 38  
mail@iprinting.dk
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TAKSIGELSERLÆGE-
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

©

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.

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 

SOMMERFERIE 
Vi holder sommerferie  

uge 28 og uge 34 
 
 
 

God sommer! 
Susanne & Trine

TLF. 21 81 49 75

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.

Kliplev Ringriderforening 

siger hermed tak 
 

til alle der bidrog til at gøre ringridningen  
søndag den 12. juni, til en festlig og dejlig dag.  

Tak til ryttere, tilskuere på ruten igennem byen og 
gæster på ringriderpladsen. 

 
Tak til Aabenraa Kommune, og alle der har støttet 

foreningen ved sponsorering af ærespræmier og  
tak til vore trofaste galge-sponsorer: 

 
J.P. Johannsen A/S, Søgård Byg A/S,  

Karsten Iwersen ApS, Fair Trans A/S, Rudebeck A/S, 
Kliplev Natursten, Veteranværkstedet,  

Kliplev Telt- og pressenningsservice og Damm’s Lak 
  

Tak til alle der med praktisk hjælp og bistand har 
gjort det muligt for os at gennemføre ringridningen. 

 
        Kliplev Ringriderforening

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

 

Henrik Holm Pedersen er 
ny administrerende direktør 
for betonvirksomheden 
Contiga. Han har arbejdet 
for europæiske og mellem-
østlige betonvirksomheder 
og bl.a. leveret elementer til 
Formel 1-banen i Bahrain, 
Doha Metro og VM-sta-
dions i Qatar. 
 
Henrik Holm Pedersen af-
løser Karsten Rewitz, der 
har været administrerende 
direktør for Contiga i ti år 
og stopper ved udgangen af 
juni. 
Henrik Holm Pedersen har 
tidligere haft lederstillinger 
i betonvirksomheder i Tysk-
land, Polen, Qatar, Saudi 
Arabien og Bahrain. Han 
har blandt andet været med 
til at levere de betonele-
menter, Doha Metro, For-
mel 1-banen i Bahrain og 

stadions ved det kommende 
VM i Qatar er bygget af. 
»Min internationale erfa-
ring fra betonvirksomheder 
betyder, at jeg har arbejdet 
med meget forskellige pro-
duktionssystemer og ma-
skinleverandører og har 
produceret næsten alt, der 
er muligt i branchen: Boli-
ger, industri, infrastruktur 
og transportbeton. Jeg har 
fået solid ballast i at lede ef-
fektiviserings- og omstruk-
tureringsprocesser i 
komplekse organisations-
strukturer, som er meget an-
derledes end danske,« 
fortæller han. 
55-årige Henrik Holm Pe-
dersen har 35 års erfaring 
fra byggebranchen, heraf 18 
år med produktion af beto-
nelementer. Han er udlært 
murer og har videreuddan-
net sig i projektledelse. 

 
Han stammer fra Glams-
bjerg på Vestfyn og bor nu i 
Oksbøl i Sydvestjylland. 
Han er gift med Silke, der 
ejer Danmarks Dufte i Blå-
vand. Parret har to børn på 
27 og 26.

Fra Formel 1-banen i Bahrain 
til Contiga i Tinglev

Vi siger 
af hjertet tak 

for opmærksomheden  
i anledning af vort  

guldbryllup. 
Vi havde en dejlig dag. 

Kirsten og Jes 
Jørgensen 

Skovbovænget 24 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Min elskede hustru, 

vor elskede mor, svigermor, mormor, farmor  
og oldemor 

 Cathrine Nissen 
* 17. april 1942 

er efter kort tids sygdom stille sovet ind 

Tinglev, den 2. juli 2022 

Elsket og savnet 

Hans Jørgen 
Birgitte og Jørgen         Hansjørgen og Anett 

Kasper, Søren, Lykke og Thore 
Oldebørn 

 
Bisættelsen finder sted fredag den 8. juli 

kl. 13.30 i Tinglev Kirke. 
Efterfølgende mindesamvær i Grænsehallerne.
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Ret til ændringer forbeholdes.

Vi SES !

Fra d. 5. TIL 7. AUGUST

TINGLEV AFD.
Tlf. 96 63 20 00

FREDAG DEN 5. AUGUST
12:00-17:00 - Seniorspisning
Med musik af Rebbelorkester

pris kr. 200,- inkl. musik, mad.

Billetten købes hos Hans Holm Senest d. 29. juli.

17:00-22:00 - Kjærs mad og Churros

19:00 - By turnering i Fodbold for 16+
Hvem skal være By-mester 2022?

Alle er inviteret. Både foreninger,  

erhvervsdrivende, butikker, gadehold osv.  

Kan deltage i en 5-mands fodboldturnering.  

Det er ikke et krav at have en Kvinde på banen.

Deltagergebyr kr. 30.- pr mand, inkl. 1 øl/vand.

Tilmelding ved Martin Pedersen,

tlf. 29 88 42 34 eller mail: mape88@live.dk 

senest i uge 30.

19:00 - Bil og knallert ringridning
Deltagergebyr kr. 30,- pr. køretøj

20:30 - Beerpong Turnering 
Deltagergebyr kr. 150 pr. hold af 2 personer 

max. 20 min pr. spil.

Tilmelding ved Mikkel Petersen, tlf. 40 61 32 02

20:00-23:00 - Musik af 6Feet

23:00-24:00 - DJ / SOLBERG 
sidste udskænkning 23:45

SØNDAG DEN 7. AUGUST
10:00-16:00 - Bagagerumssalg

12:00-20:00 - Lions Burger

11:00- 20:00 - Kjærs mad og Churros

11:30 - Opstilling i galgerne

12:00- 15:00 - Børne Tju Bang 
af Marianne Snitgaard.

13:00-18:00 - Musik af Morten & Jarle

14:00 - Tinglev Husmoderforening  
arrangere kaffe og kage.

14:00 ca. - Børnekongeridning

Omridning om Kongetitlen

18:00-21:00 - Soundbox

21:00 - Tak for i år.

LØRDAG DEN 6. AUGUST 
09:30-10:00 - Skat
- indskrivning, deltagergebyr kr. 130,-

10:00-12:00 - Skatturnering

13:00-19:00 - Lions Burger

13:00-24:00 - Kjærs mad og Churros

12:00-16:00 - Musik af - Gør det noget

13:00 - Byfestoptog – fagenes fest
Alle kan deltage – forretninger, landmænd,  

naboer, venner osv. Mødetid kl. 12:00 på  

Centerpladsen, kåring af de mest festligt  

pyntede i optoget.

15:30 - Traktor Ringridning
Deltagergebyr kr. 30,- pr. deltager.

19:00-01:45 - Vilde Westen tema i teltet
Med musik af Banditterne
Pris kr. 475,- inkl. musik, mad og drikkelse inden 

20. juli. Herefter kr. 525 indtil. 1. august. 

LUKKET FEST - Så husk at påsætte indgangs 

armbånd, da der vil være kontrol ved indgangen 

hele aften og teltet er lukket.

01:30 - Sidste udskænkning

Billetten købes hos Hans Holm 
Senest d. 1. august.!!!
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– OM VI KAN SÆLGE 
SOMMERHUSET? - prøv 
MIKKELSEN - TOFTLUND 
www.74831280.dk

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

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

HUSK  
du kan booke 

tid når du  
har tid…

…bare bedre bilværksted

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

• Containere 8-40 m3 
• Minilæsser 

• Minigraver 
• Motorbør m.m.

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

JERN & METAL KØBES 
Brian Brix Christensen 

Tlf. 22 56 28 81 

RENS SKROT
Timianvænget 27 · Tinglev 

www.tinglevkloak.dk · mail: tckloak@live.dk 

Tlf. 21 26 43 81 

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

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

Tinglev kloak- og Haveservice 
Aut. kloakmester

Bjolderupgård 
- din alsidige maskinstation

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

 
 

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

Jord søges til dyrkning af biomajs

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

BB1290 presser 
med rotorcutter

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

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

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

Sæson 

2022

HANSEN OG PETERSEN I/S 
SØGER CHAUFFØR  
TIL HALMKØRSEL I DEN KOMMENDE HØST!  
 
Grundet øget aktivitet i vognmandsforretningen 
søges der en fast chauffør samt afløsere  
til halmkørsel med lastbil. 
  
Vi kører både med forvogn og anhænger samt 
med trækker og trailer.  
Så står du og mangler noget at lave i juli, august 
og septemer i år og har kørekort til lastbil (CE), 
så ring til Jannick R. Petersen på tlf. 26 37 39 77.  
 
Hansen og Petersen I/S holder til i Aabenraa og 
kørslen vil som udgangspunkt være i Sønder- 
jylland. Derfor foretrækkes ansøgere, der er  
godt kendt rundt omkring i landsdelen.  
Derudover vil det være en fordel, at du har  
kendskab til læssemaskiner, da chaufføren ofte 
selv læsser i marken samt selv læsser af hos 
kunden.  
Ingen fast bil, dog sover vi heller ikke i bilerne.  
Der kan garanteres fast arbejde til den rette  
person, da vi kører en del speditionskørsel samt 
lidt kørsel med tipsættevogn hele året rundt  
udover halmtransporten.

Bolderslev Fritidscenter  
søger 

Rengøringsassistent/ 
Servicemedarbejder  
til 
• Vask af gulve med maskine 
• Rengøring af omklædningsrum og toiletter 
• Andre forefaldende opgaver 
 
• Du skal være positiv og have et godt humør 
• Du skal kunne lide at gøre rent 
• Du skal kunne arbejde selvstændigt 
 
Stillingen er normeret til 29 timer/uge 
Løn og arbejdstid aftales nærmere 
Ønsket start er 1. august eller efter aftale 
 
Ansøgning til  
Bolderslev Fritidscenter senest 20. juli 
Stadionvej 34-36 
6392 Bolderslev 
Bofc6392@gmail.com 
 
Evt. spørgsmål om stillingen kan rettes til  
Otto Jørgensen, mobil 24 40 66 74

STILLINGERBOLIG

KØB - SALG - DIVERSE

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

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...

Det er aldrig kedeligt at 
være husejer. Eller have-
ejer. Men det kniber som 
regel med at få tid til at 
være begge dele. Og tiden 
er ikke den eneste faktor, 
når det kommer til anlægs- 
og byggeprojekter i huset 
og haven. Vejret er også. 
For hvem gider gå i regn og 
kulde og bygge skur, lægge 
fliser, bygge terrasse, bygge 
til, anlægge have og bede 
eller bygge carport. Ingen. 
Håndværkerne gider, fordi 
du betaler dem for det, men 
det bliver både dyrere og 
mere bøvlet, hvis håndvær-
kerne må holde pauser på 
grund af det ringe vejr.  
Så byg og anlæg om som-
meren. Det går hurtigere, 
og du risikerer ikke at be-

skadige huset, hvis du for 
eksempel skal bygge til og 
har blottede vinduer og 
mursten ude af muren i 
regnvejr. Du slipper også 

for at slæbe mudder og 
vand ind og ud af huset, hvis 
du selv hjælper til eller gør 
det selv. Det er også meget 
sjovere at hente materialer 

hos byggemarkedet eller 
tømmerhandlen i godt vejr. 
Hvis du selv skal i gang med 
dit bygge- eller anlægspro-
jekt, kan det slide på dit 
overskud og på familien, 
hvis du skal gøre det efter 
arbejde. Det kan selvfølge-
lig lade sig gøre, og måske 
kan du endda få hjælp af 
børn og partner, men det 
giver måske mere mening 
at inddrage lidt af sommer-
ferien til at få projektet 
lavet.  
Der bliver rigeligt af tid og 
ferier bagefter til at nyde 
skuret, flisegangen, terras-
sen, tilbygningen, bedene 
og carporten. 

Sommer og ferie er oplagt til projekter

Sommeren er den perfekte årstid til bygge- og forbedrings-
projekter i og omkring boligen. Foto: Ingimage.com

Læs nyt om  
lokalområdet i
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Åbent hus: Tilmeld på nybolig.dk Tirsdag d. 5/7 kl. 14.00 - 16.00

Villa, 1 fam.Tinglev - Frestrupvej 2

Kontantpris: 595.000
Ejerudgift pr. md: 1.390
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.270/2.626
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 - Åbovej 17

Kontantpris: 695.000
Ejerudgift pr. md: 1.085
Udbetaling: 35.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.796/3.049
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.

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Åglimt 24

Købsaftale underskrevet

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

NYHED

Villa, 1 fam.L Jyndevad - Grænsevejen 98

Kontantpris: 595.000
Ejerudgift pr. md: 1.617
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.246/2.606
Sag: 29122077

172 m2 2/3 1

5.600 m2 G 1876

Hvis du har mod på at renovere en ejendom,
sådan så den står lige præcis som du ønsker
det, så er her muligheden. Her er nemlig et
mindre landsted med overskuelige udbygninger
og med mulighed for lidt mindre dyrehold!
Stuehuset er på nuværende tidspunkt opdelt i
2 enheder, som giver masser af muligheder!

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Tranekærvej 6

Kontantpris: 575.000
Ejerudgift pr. md: 1.184
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.145/2.526
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 - Åglimt 30

Købsaftale underskrevet
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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 

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

Træfældning - Stubfræsning 

Indhent uforbindende tilbud. 

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

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!

Knap hver tiende ejendom 
skifter hænder inden for fa-
milien, og årets sidste kvar-
tal er normalt højsæson for 
familieoverdragelser. Hen-
over en tiårig periode er an-
tallet steget med hele 56 
pct. 
Ikke alle gaver kan pakkes 
ind i papir og bånd – og slet 
ikke vores boliger. Men 
ikke desto mindre er vinte-
ren den tid på året, hvor 
flest boliger skifter hænder 
mellem familiemedlemmer. 
Ifølge Danmarks Statistik 
blev der i 2011 overdraget 
8.165 ejendomme mellem 
familiemedlemmer, mens 
tallet i 2021 lød på 12.710. 
Det viser beregninger, som 
ejendomsmæglerkæden Ny-
bolig har foretaget på bag-
grund af data fra Danmarks 

Statistik. Udviklingen sva-
rer til en stigning på 56 pct. 
det seneste årti. 
 
Især fjerde kvartal er den 
tid på året, hvor flest ejen-
domme skifter hænder mel-
lem familiemedlemmer. 
Også her ses en markant 
fremgang fra 2.311 familie-
overdragede ejendomme i 
fjerde kvartal 2011 til 3.630 
ejendomme i fjerde kvartal 
2021.  
 
»Antallet af familieoverdra-
gelser er steget støt de sid-
ste ti år, hvor vi for alvor har 
bevæget os væk fra finans-
krisen. Det ser derfor ud til, 
at der er en sammenhæng 
mellem samfundsøkonomi-
ens gode udvikling og dan-
ske familiers lyst til at 

Hver tiende ejendom skifter hænder 
inden for familien 

Forleden havde Bylderup 
Skoles 8. klasse besøg af 
LIFE Fondens rullende la-
boratorium. Under temaet 
»turbovækst« arbejdede 
eleverne både med virtual 
reality briller, og i det top 
avancerede rullende labo-
ratorium. 
 
Undervisningsforløbet 
I undervisningsforløbet fra 
LIFE Fonden arbejder ele-
ver undersøgende med vir-
kelighedsnære samfundsud- 
fordringer, der understøtter 
FN’s verdensmål. Turbo -
vækst understøtter verdens-
mål #2 om at stoppe sult og 
#12 om ansvarligt forbrug 
og produktion. De skal bl.a. 
undersøge, hvordan kata-
lysatorer kan bruges til at 
producere kunstgødning, og 
de skal lære om, hvordan 
klima og jordforhold påvir-
ker dyrkningsmuligheder. 
Formålet er at producere 
mad nok til verdens vok-
sende befolkning på en bæ-

redygtig måde. Alle forløb 
udvikles i tæt samspil med 
virksomheder, forsknings-
miljøer og skoler. Ud over 
de spændende og relevante 
temaer, er formålet at gøre 
flere børn og unge interes-
seret i naturvidenskab og 
teknologi.  

Spændende og  
motiverende læring 
I laboratoriet fremstillede 
eleverne ammoniak. Frem-
stillingen i laboratoriet fo-
regik på samme måde som i 
store fabrikker, dog i et 
noget mindre størrelsesfor-
hold. Opstillingen af forsø-
get var ens for alle grupper 
af elever. Men hver gruppe 
skulle udvikle deres eget 
undersøgelses design ud fra 
egen hypotese. I den virtu-
elle verden skulle samme 
grupper styre en ammoniak 
fabrik. Det foregik med VR 
briller. To elever styrede fa-
brikken, godt guidet af den 
sidste elev der fulgte med 
på en iPad. 

Inden besøget har klassen 
arbejdet med det digitale 
forløb »Landebyggeren« 
der også er en del af temaet 
»Turbovækst«. 
 
LIFE står for Læring, Idéer, 
Fascination og Eksperimen-
ter. Den eksperimenteren-
de og undersøgende tilgang 
til læring krydret med mulig-
heden for at arbejde i et mo-
derne laboratorium var en 
god og spændende oplevelse 
for eleverne. 
Det er anden gang Bylderup 
Skole har haft besøg af det 
rullende laboratorium fra 
LIFE fonden. Første gang 
var det skolens 6. klasse der 
arbejdede med enzymer.

Rullende laboratorium på Bylderup Skole 

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

hænde boligen videre til et 
medlem af familien,« siger 
adm. direktør i Nybolig, 
Peter J. Mattsen. 
 
Ifølge mæglerkæden er det 
især skattefordelene, der 
gør familieoverdragelser at-
traktive. I takt med udrul-
ningen af de nye offentlige 
ejendomsvurderinger er det 
politisk besluttet at ændre 
den såkaldte 15 pct.-regel, 
hvor familieoverdragelser 
må fravige den offentlige 
ejendomsvurdering med 15 
pct., til 20 pct. for bedre at 
ramme den reelle markeds-
pris efter de nye offentlige 
vurderinger, som i mange 
tilfælde forventes at være 

markant højere end de nu-
værende. 
 
Ifølge mæglerkæden er der 
en god grund til, at vi histo-
risk set ser flest familieover-
dragelser sidst på året.  
 
»Mange danskere gør sta-
tus, når skatteåret er ved at 
rinde ud. Det sætter ekstra 
tryk på at få gennemført fa-
milieoverdragelserne,« 
siger Peter J. Mattsen. 
Ifølge Boligsiden blev der i 
alt handlet 112.782 boliger i 
Danmark i 2021. De 12.710 
familieoverdragelser dæk-
ker derfor over 9 pct. af alle 
ejendomshandler i 2021.
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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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I dag betragter vi det som 
helt naturligt at kunne 
holde ferie. Lønmodtagere 
har som det naturligste i 
verden RET til at holde 
ferie, men sådan var det 
ikke for hundrede år siden. 
To-tre ugers ferie i et dansk 
sommerhus eller på en syd-
europæisk campingplads 
eller måske 14 dage på et 
hotel på Mallorca eller tre 
uger på Costa del Terrasse. 
Ingen rynker brynene, fordi 
I tager på sommerferie, og 
langt de fleste danskere hol-
der flere ugers sommerferie 
hvert år. 
 
Men vi skal mindre end 
hundrede år tilbage for at 
finde en tid, hvor ferie var 
et næsten ukendt begreb for 
de store masser. I 1800-tal-
let var ferie ukendt for ar-
bejdere, mens mange fra 
det højere borgerskab tillod 
sig måske en lille udlands-
rejse i en kortere periode. 
Vi var ganske enkelt ikke 
vant til at holde ferie, og det 
var først i 1938 Ferieloven 
blev indført her i landet, der 
sikrede arbejderne 14 dages 
ferie. Forinden havde dele 
af de organiserede arbej-
dere dog opnået ret til at 
holdt ferie i en kortere pe-
riode, men vore dages flere 
ugers ferie med løn kendte 
man slet ikke til. 
Hvis man skulle ud at rejse 

i ferien, foregik det ofte på 
cykel eller i vandrestøvler 
og med telt på bagagebære-
ren eller ryggen. Bilen og 
dermed muligheden for at 
komme på spændende bil-
ferie til udlandet blev først 
hvermandseje i løbet af 
1950’erne og 60’erne, så det 
tog tid, før danskerne be-
gyndte at rejse udenlands. 
Dog var der allerede i 
1950’erne gang i charter-
branchen. Der blev arran-
geret busture sydpå, og det 

var også i 1950’erne, de før-
ste charterrejser med fly 
sydpå fra Danmark blev 
solgt. 
Siden er verden bare 
skrumpet mere og mere 
ind. Du får snildt en flybillet 
til et hvilket som helst sted 
for nogle tusinde kroner, og 
i dag tager vi til Thailand og 
Tyrkiet med meget større 
selvfølgelighed, end man 
for hundrede år siden tog 
fra Århus til København.

Ferie var ikke nogen selvfølge

At holde ferie betragtes som den naturligste ting i verden, 
men sådan har det ikke altid været. 
Foto: Ingimage.com

Da arrangørerne afholdt 
Bolderslev Markedsfest i 
forrige weekend, kunne de 
glæde sig over, at Bolder-
slevs indbyggere igen bak-
kede op om markedsfesten 
og deltog talrigt i de for-
skellige aktiviteter. 
»Der var stor opbakning fra 
torsdag til søndag og det vil 
vi i markedsudvalget gerne 
takke mange gange for,« 
siger Tina Hartwig Hahn fra 
markedsudvalget. 
 
Torsdag stod markedsud-
valget og menighedsrådet 
sammen om Sankt Hans, 
der startede med en smuk 
gudtjeneste i teltet ved 
præst Martin Bangsø.  
 

Fredag måtte man desværre 
aflyse pensionistmiddagen, 
men det motoriserede ring -
ridning havde mange delta-
gere, ligesom der var mange 
børn til børnedisco og  på 
pladsen. 
 
Lørdag startede vanen tro 
med gratis morgenmad og 
derefter stod 250 løbere 
klar til klovneløb. 
Veteranbilerne kørte en 
smuk tur gennem byen og 
de lokale foreninger havde 
sørget for god stemning på 
pladsen med deres fantasti-
ske stande. 
Dagen igennem var der god 
stemning og mange glade 
mennesker på pladsen. Der 
var også flagkonkurrence 

og høvdingebold. Aftenen 
bød på et brag af en fest 
med 270 mennesker i teltet. 
 
Søndag blev der spillet skat 
og til middag var 50 ryttere 
klar på pladsen. Der blev 
dystet i galgerne hele efter-
middagen. 
Imens var der mulighed for 
at prøve støvlekast og man 
fik også fundet tre vindere 
af nøglebokskonkurrencen. 
Det lokale brandvæsen var 
klar til vandkamp for alle 
børn og det blev et stort hit, 
som også fik enkelte voksne 
til at lege med. 
»Vi er meget taknemmelige 
og glade for den store op-
bakning,« slutter Tina Hart-
wig Hahn.

En festlig markedsfest



9

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

Alt indenfor tømrer-  
og snedkerarbejde.

Telefon 21 72 08 35

Din havemand 
• Grønne belægninger sprøjtes på  

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

Fulddækkende forsikring haves 

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

SuperBrugsens kunder har doneret 
pant til Julemærkehjemmet

I 2021 har SuperBrugsens 
kunder kunnet donere 
deres pant til Julemærke-
hjemmet Fjordmark i 
Kruså. 
De ialt 100.866 kr. er samlet 
ind hos de syv SuperBrug-
sen butikker i Sønderjyl-
land.  
Butikken i Tinglev har do-
neret knap 10.000 kr. 
Pengene vil blive brugt til at 
give børnene på Fjordmark 
nogle dejlige oplevelser 
under deres ophold på sko-
len. 

Grønningen har fået en altertavle 
 
Plejehjemmet Grønningen i Tinglev har fået en helt ny altertavle. Den er malet af Kisser 
Karkov Nissen fra Bylderup.

MÆRKEDAGE

Dette ungdommelige par  
kan torsdag  den 21/7 fejre 
deres guldbryllup.  
Vi ønsker dem stort og 
hjertelig TILLYKKE. 
Vi glæder os til at fejre jer. 
Der er morgensang kl. 8.00  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hej Lavrine 
Hjertelig tillykke med din 5 
års fødselsdaw, og ha’ en 
rigtig go daw den 8 juli. 
Vi ses. 

Knus  
bedste og bedstefar  

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

BLIKKENSLAGER 
ARBEJDE  

 
 
 

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

Sig tillykke i



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 6. - 10. juli 2022

Frikadelle med  
kartoffelsalat

Tunmousse 

Frokostplatte

Pr. stk. 

6995

Pr. pakke 

3995

Ørreddrøm 
 

Pr. stk.  

3995

KUN 

3500

KUN 

3500

4 skiver steg med rødkål

BETJENT DISK  HVER FREDAG  KL. 1000 - 1700
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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 6. - 10. juli 2022

Marineret  
kyllingebryst

Marineret svinefilet 
eller nakkefilet

Grillpakke 
Flere varianter. 
 

Frit valg 

4900

Pr. 1/2 kg 

5995

Alt godt til GRILLEN!
375 g 

2500

Pr. 1/2 kg 

3500

1500 g 

6900

Frankfurtere 
 
 

Flanksteak 
med eller uden  
marinade
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mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk 
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38 

- en del af Tinglev Bogtrykkeri

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

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

Giveaway 
boks 
med bolsjer

Kaffekrus 
med firmalogo, brug  
dem som branding eller  
reklamegaver.

Brevpapir 
med tryk

Håndværkerskilte  
til byggepladser. 
Forskellige  
størrelser.

Blokke med tryk 
Mange størrelsesvarianter. 
Vælg selv antal blade pr. blok.

KLIMANEUTRALE 
TRYKSAGER 
Vi er miljøcertificeret og kan  
klimaberegne din tryksag

Kuglepenne 
Få dit firmalogo eller et budskab trykt 
på kuglepenne. 
Mange forskellige farver og modeller.
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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

• 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

LANDSYD I/S 
LANDINSPEKTØRER

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

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

Både erhverv og privat 

 Ring uforbindende  
Erik Schneider 

Tlf. 20 31 75 09 

Læs mere på www.bolderslevbyg.dk 

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

I 2021 gik 15 kommuner 
sammen i en ny forening 
med formålene at udvikle 
Hærvejens vandre- og cy-
kelrute til et endnu mere at-
traktiv tilbud til kommu- 
nens borgerne og at til-
trække gæster og turister fra 
hele Europa. 
 
De 15 kommuner bag ud-
viklingen af Hærvejens van-
dre- og cykelrute har nu 
lagt strategien for 2022-
2025. Kommunerne har ar-
bejdet tæt sammen i forhold 
til at lave en grundig forun-
dersøgelse og fået afdækket 
mulighederne og potentia-
lerne på ruten. 
 
– Vi har nu fastlagt den før-
ste strategi for Hærvejen på 
baggrund af det store tvær-
kommunale forarbejde. 
Strategien skal være det fæl-
les afsæt for arbejdet med at 
indfri Hærvejens potentia-
ler, så den ikoniske vandre- 
og cykelrute kan udvikles 
yderligere til glæde for både 
de lokale borgere og gæster, 
siger Mikkel von Seelen, 
sekretariatschef i Udvikling 
Hærvejen. 
 
Nordea-fonden har givet til-
sagn om at støtte udviklin-
gen af Hærvejen med et 
trecifret millionbeløb, og 
dermed har projektet nu 
også økonomiske kræfter til 
at realisere en ambitiøs 
strategi. 
 
De kommende år vil kom-

munerne i fællesskab ar-
bejde på at øge vandre- og 
cykeloplevelsen ved blandt 
andet at optimere faciliteter 
og støtte lokale initiativer, 
så Hærvejsbrugere får tids-
svarende services og ydelser 
med en lokal kolorit. Samti-
dig skal der arbejdes strate-
gisk med en ensartet 
skiltning og formidling, så 
man trygt kan navigere på 
ruten og aldrig er i tvivl om, 
hvilken historisk fortælling 
man er en del af. 
 
- I Aabenraa Kommune er 
vi glade for samarbejdet. 
Hærvejen er vores færdsels-
åre, der løber fra Padborg, 
gennem Kliplev og til Rø-
dekro. Der er mange natur- 
og kulturhistoriske oplevel-
ser og med lokale Hærvejs-
projekter, vil vi gøre det 
endnu mere interessant for 
turister og gæster at holde 
en Hærvejsferie her i områ-
det. Så vi ser et stort poten-
tiale i samarbejdet om 
udviklingen af Hærvejen til 
gavn både for vandrere og 
cyklister, siger Aabenraa 
Kommunes borgmester, Jan 
Riber Jakobsen. 
 
Fakta om Hærvejen 
Hærvejens historie går tu-
sinder af år tilbage. Som tid-
ligere tiders hovedfærdsels- 
årer var Hærvejene de veje, 
hvor alle havde ret til at fær-
des. Allerede i Jyske Lov fra 
1241 beskriver ’Kongens 
Hærstræder’ de større veje 
til fjerne steder for at ad-

skille dem fra dagligdagens 
småveje til marker og lands-
byer. I 1930’erne navngiver 
arkæologen Hugo Matthie-
sen tidligere tiders vejspor 
samlet som Hærvejen, der 
kommer fra det tyske ud-
tryk ’Heerweg’. 
 
• Vandreruten er 638 kilo-

meter lang og cykelruten 
454 kilometer lang 

• Cykelruten er etableret i 
1989 og kendt som natio-
nal cykelrute nr. 3 

• Vandreruten er etableret i 
1992 fra Viborg og sydpå 
og i 2014 nord for Viborg 

• 100 kilometer af Hærve-
jens vandrerute og 40 ki-
lometer af cykelruten 
løber på Naturstyrelsens 
arealer 

• Ruterne løber gennem tre 
regioner, 15 kommuner, 7 
destinationsselskaber 

Hærvejen indgår som en del 
af pilgrumsruten mellem 
Trondheim i Norge og San-
tiago de Compostela i Spa-
nien 
•Hærvejen løber hele vejen 
gennem Aabenraa Kom-
mune. I den nordlige del 
ligger Hærvejens ældste 
bro, Immervad Bro og 
Hærulfstenen. I Rødekro 
går Hærvejen gennem 
byen, hvor en Hærvejs-
park er på vej. Vandre- og 
cykelruten fortsætter igen-
nem naturskoven ved 
Bolderslev, Uge - Dan-
marks største og mest va-
rierede naturskov. For 
Hærvejsvandrerne er Klip-
lev Kirke - pilgrimskirke i 
sen-middelalderen - et vig-
tigt stoppested. Hærvejscy-
kelruten løber direkte 
gennem Frøslevlejren og 
gennem det særprægede 
klitlandskab i Frøslev 
Plantage. Museet Olde-
morstoft ved Bov åbnede 
sidste år en Hærvejsudstil-
ling, og herefter følger det 
sidste stykke af Hærvejen 
på dansk jord, nemlig 
grænseovergangen ’Krum-
mer Weg’, Bov. Her bliver 
Hærvejen til Ochsenweg, 
og det er et meget smukt 
stykke brolagt vej.

Hærvejen har store udviklingsplaner

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
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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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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

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

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

Syddanskere med svært 
nedsat immunforsvar kan 
nu få en booster-vaccine. 
Det drejer sig om en min-
dre gruppe og kræver en 
henvisning fra egen læge 
eller fra en sygehuslæge, 
hvis de er i et behandlings-
forløb på et sygehus. Tilbud-
det om booster-vacciner 
kan give travlhed på vacci-
nationscentrene, der derfor 
genindfører tidsbestilling. 
 
Det er nu muligt for en 
mindre gruppe af borgere 
med svært nedsat immun-
forsvar at få en boostervac-
cine mod COVID-19. Det 
kræver i første omgang en 
henvisning fra ens egen 
læge eller fra den behand-
lende sygehuslæge, hvis 
man modtager behandling 
på et af regionens sygehuse. 
 
Sundhedsstyrelsen sender 
ikke automatisk invitatio-
ner til vaccination ud. 
 
Borgere, der ønsker boo-
ster-vaccinen, skal selv kon-
takte egen læge eller 
behandlende sygehuslæge 
for at få en henvisning. 
Lægen vil så vurdere hver 
enkel borger ud fra Sund-

hedsstyrelsens retningslin-
jer. 
 
De seneste tal fra Sund-
hedsstyrelsen viser, at der er 
en lille stigning i antallet af 
danskere, der bliver smittet 
med COVID-19, men at der 
ikke er flere, der bliver al-
vorligt syge. Der er heller 
ikke en stigning i antallet af 
indlagte på intensivafdelin-
gerne. 
 
Mulighed for vaccination 
med tidsbestilling 
Når lægen har lavet en hen-
visning, kan man booke tid 
på en af regionens vaccina-
tionscentre. 
 
Eftersom der nu skal vacci-
neres flere, lukker regionen 
for drop-in-vaccinationer 
på regionens vaccinations-
centre. Man skal derfor be-
stille tid på www.vacciner.dk,  
hvis man gerne vil vaccine-
res på en af regionernes 
vaccinationscentre i den 
kommende tid. 
 
De praktiserende læger 
kan også vaccinere 
Det er også muligt at blive 
vaccineret hos flere prakti-
serende læger. På vaccina-

tionskortet på Region Syd-
danmarks hjemmeside kan 
man se, hvilke læger der til-
byder vaccinen. 
Det er henover sommerfe-
rien også muligt at benytte 
sig af nogle apotekerne.  
 
Vaccinationer fortsætter 
for udvalgte målgrupper  
Udover den mindre gruppe 
særligt sårbare, der tilbydes 
en booster-vaccination, an-
befaler Sundhedsstyrelsen, 
at en række andre borgere 
lader sig vaccinere med 
mod COVID-19 i løbet af 
efteråret. Formålet med den 
nye runde vaccinationer er 
at forebygge alvorlig syg-
dom, indlæggelser og i vær-
ste fald død. 
 
Fra midt september vil be-
boere på plejehjem og de 
ældste syddanskere blive til-
budt både COVID-19-, in-
fluenza- og pneumokok- 
vaccination. 
 
Fra oktober vil alle syddan-
skere over 50 år samt perso-
ner under 50 år, som har en 
særlig risiko for et alvorligt 
forløb med COVID-19, 
blive tilbudt en booster-vac-
cination mod COVID-19.

Booster-stik til borgere med 
nedsat immunforsvar
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17.30 Den klassiske musikquiz (6) 
18.30 Guldkorn 1980'erne: 1982 
18.45 Værtshushistorier 19.15 Fan-
get i Hitlers spil - danske sportsstjer-
ners dilemma (2:4) 19.45 Monarki-
ets myter (2:6) 20.45 Fodbold: EM 
- Tyskland-Spanien (k) (6) 23.00 
Deadline 23.25 Kapernaum Liba.-
fr.-am.-- drama fra 2018 med Zain 
Al Rafeea og Yordanos Shiferaw. 
01.25 (G) Stormen på Bastillen 
02.15 Deadline nat 

17.40 Death in Paradise (5) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (37) 19.10 [=] Lyk-
kehjulet (38) 19.45 Shakespeare og 
Hathaway (7) 20.40 Hudson og Rex 
(1) 21.30 Hudson og Rex (2) 22.15 
Murdoch-mysterierne (6) 23.05 [=] 
Hvem vil være millionær? 23.50 [=] 
Lur mit liv (18) 00.35 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 22 (5:11) 18.50 
MasterChef - Danmarks største 
madtalenter 8 (6) 20.00 Luksusfæl-
den 28 (1) 21.00 Everly Am. acti-
onfilm fra 2014 med Salma Hayek 
og Hiroyuki Watanabe. 23.00 Se-
eking Justice Am. actionfilm fra 
2011 med Nicolas Cage og January 
Jones. 01.05 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (10:20) 18.55 
SEAL Team (11:20) 20.00 NCIS: 
L.A. 13 (22) 21.00 Transformers: 
The Last Knight Am. actioneventyr 
fra 2017 med Mark Wahlberg og 
Anthony Hopkins. 00.15 Nat-tv

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

12.35 Cykling: Tour de France 
- studiet 

13.20 Cykling: Tour de France 
- 10. etape 

15.00 [=] Nyhederne 
15.10 Cykling: Tour de France 

- 10. etape 
17.30 Cykling: Tour de France 

- studiet 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.10 Sporten 
18.16 Regionale nyheder 
18.20 [=] Dit sommervejr 
18.25 Cykling: Tour de France 

- studiet 
Magasin.

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Kurs mod danske  

kyster (4) 
Dan. dok.-serie.

20.50 Cykling: AftenTour 
Magasin.

21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.12 [=] Sporten 
22.25 [=] Ruths hotel (1:5) 

Dan. reportageserie.
23.00 [=] Ruths hotel (2:5) 

Dan. reportageserie.
23.40 [=] (G) Vi drukner i rod 

(2:8) 
Dan. reportageserie.

00.25 [=] Mit Spanien - Jørgen 
Leth og Hans Pilgaard (3) 
Dan. dok.-serie.

01.00  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven (5) 

Dan. dok.-serie.
12.45 I hus til halsen  

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

13.45 Hammerslag 
Dan. boligmagasin.

14.30 Kender du typen?  
(8) 
Dan. boligmagasin.

15.15 Hercule Poirot: Stumt 
vidne 
Eng. krimiserie.

17.00 Fodbold: EM  
- Danmark-Finland (k)  
- optakt (10) 
Magasin.

18.00 Fodbold:  
EM - Danmark-Finland (k) 
(5) 
Gruppespil - fra England.

18.45 TV-Avisen 
18.55 Fodbold: EM - Dan-

mark-Finland (k) (5) 
Gruppespil - fra England.

20.30 Kender du typen? 
Dan. livsstilsmagasin.

21.00 TV-Avisen 
21.20 Londongrad  

(3:3) 
Eng. dok.-serie.

22.10 Mordene i Brokenwood 
(1:4) 
Newz. krimiserie.

23.40 Gift ved første blik USA 
XIII (11:26) 
Am. datingserie.

01.00  Nat-tv

18.15 Rigsfællesskabets historie 
(6:6) 18.45 24 timer, vi aldrig glem-
mer 19.35 Fanget i Hitlers spil - dan-
ske sportsstjerners dilemma 20.05 
Ekstreme togrejser II (5:6) 20.50 
Mord mellem Øst og Vest (5:6) 
21.40 Mord mellem Øst og Vest 
(6:6) 22.30 Deadline 22.55 True 
History of the Kelly Gang Aust. 
drama fra 2019 med George MacK-
ay og Essie Davis. 00.55 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (4) 18.35 [=] 
(G) Lykkehjulet (36) 19.10 [=] Lyk-
kehjulet (37) 19.45 Shakespeare og 
Hathaway (6) 20.40 Harry Wild (4) 
21.35 Murdoch-mysterierne (5) 
22.25 [=] Hvem vil være millionær? 
23.10 [=] Lur mit liv (17) 23.55 (G) 
Kommissær Rex (9) 00.50 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 22 (4:11) 18.50 
MasterChef - Danmarks største 
madtalenter 8 (5) 20.00 Single i New 
York Am. romantisk komedie fra 
2016 med Dakota Johnson og Rebel 
Wilson. 22.25 (G) Bachelorette Am. 
romantisk komedie fra 2012 med 
Kirsten Dunst og Rebel Wilson. 
00.10 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (9:20) 18.55 
SEAL Team (10:20) 20.00 NCIS: 
L.A. 13 (21) 21.00 Transformers 
Am. sci-fi-actionfilm fra 2007 med 
Shia LaBeouf og Josh Duhamel. 
00.00 Nat-tv

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

12.35 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed 

14.10 [=] Når arven splitter os 
14.15 [=] (G) Når arven split-

ter os (6) 
15.00 [=] Jo færre, jo bedre 
16.00 [=] Jo færre, jo bedre 
17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.12 Regionale nyheder 
17.25 [=] (G) Hele Danmarks 

Chris Anker 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.10 Sporten 
18.16 Regionale nyheder 
18.20 [=] Dit sommervejr 
18.25 Cykling: Tour de France 

- studiet 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Vi drukner i rod (2:8) 
20.50 Cykling: AftenTour 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.10 [=] Sporten 
22.25 [=] Trailerpark 

Danmark (2:6) 
Dan. dok.-serie.

23.00 [=] Trailerpark  
Danmark (3:6) 
Dan. dok.-serie.

23.40 [=] (G) Kurs mod danske 
kyster (3) 
Dan. dok.-serie.

00.25 [=] Mit Spanien - Jørgen 
Leth og Hans Pilgaard (1) 
Dan. dok.-serie.

01.05  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven (4) 

Dan. dok.-serie.
12.45 I hus til halsen (7:8) 

Dan. dok.-serie.
13.45 Hammerslag 

Dan. boligmagasin.
14.45 Kender du typen? (7) 

Dan. boligmagasin.
15.30 Hercule Poirot 

Eng. krimiserie.
17.15 Lykkeland II (8:8) 

No. dramaserie.
18.00 Auktionshuset II  

(6:10) 
Dan. dok.-serie.

18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 

 DR's vejrudsendelse, der i 
løbet af ugen gør dig klogere 
på vejret, der var, og hvad 
der venter os..

19.00 Aftenshowet 
Dan. talkshow.

20.00 Rick Steins vidunderlige 
Sydengland (4:15) 
Eng. dok.-serie.

20.30 Grønlands forsvundne 
børn (1:3) 
Dan. dok.-serie.

21.00 TV-Avisen 
21.20 Anne, Sanne og Lis 

Dan. dokumentar fra 2018.
22.20 Deadwater Fell (2:2) 

Eng. krimiserie.
23.55 Gift ved første blik USA 

XIII (10:26) 
Am. datingserie.

01.55  Nat-tv

18.00 DR2's store danske rockhisto-
rie (3:6) 18.30 DR2's store danske 
rockhistorie (4:6) 19.00 Nigella - 
kærlighed til mad (3:6) 19.30 Ni-
gella - kærlighed til mad (4:6) 20.00 
Ulf Pilgaard - Fra top til tå 20.30 
Fodbold: EM - Frankrig-Italien (k) 
- optakt (4) 21.00 Fodbold: EM - 
Frankrig-Italien (k) 21.50 Fodbold: 
EM-studiet 22.00 Fodbold: EM - 
Frankrig-Italien (k) 23.00 Deadline 
23.25 Under træet Isl. komediedra-
ma. 00.45 Nat-tv

18.55 Fint skal det være (9) 19.30 
Fint skal det være (10) 20.05 Fint 
skal det være (1) 20.45 [=] Hvem vil 
være millionær? (5) 21.40 [=] Ny-
havns glade gutter Dan. komedie fra 
1967 med Dirch Passer og Willy 
Rathnov. 23.25 [=] Sygeplejeskolen 
(5:6) 00.15 Nat-tv

19.00 (G) Johnny vs Amber: From 
Love to Hate 20.00 (G) Luksusfæl-
den 27 (10) 21.00 The Expendables 
3 Am. actionfilm fra 2014. 23.40 (G) 
The Expendables 2 Am. actionfilm 
fra 2012. 01.40 Nat-tv

18.00 (G) Hawaii Five-0 10 (6) 
19.00 (G) Fuld af løgn Am. komedie 
fra 1997 med Jim Carrey og Maura 
Tierney. 21.00 Deep Blue Sea Am. 
actionfilm fra 1999 med Samuel L. 
Jackson og Stellan Skarsgård. 23.15 
The Shallows Am. thriller fra 2016 
med Blake Lively. 01.00 Nat-tv

12.20 Cykling: Tour de France 
- 9. etape 
Aigle-Chatel Les Portes du 
Soleil, 192,9 km.

15.00 [=] Nyhederne 
15.10 Cykling: Tour de France 

- 9. etape 
Aigle-Chatel Les Portes du 
Soleil, 192,9 km.

17.30 Cykling: Tour de France 
- studiet 
Magasin.

18.00 [=] 18 Nyhederne og 
Sporten 

18.13 Regionale nyheder 
18.20 [=] Dit sommervejr 
18.25 Cykling: Tour de France 

- studiet 
Magasin.

19.00 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Dag & nat (7:8) 

Dan. dramaserie.
20.55 Cykling: AftenTour 

Magasin.
21.30 Bastille Day 

Am. actionfilm fra 2016 med 
Idris Elba og Richard Mad-
den.

23.05 Tennis: Quiet Please 
Magasin.

23.45 (G) Luksusmæglerne  
(1) 
Eng. livsstilsmagasin.

00.40 En engelsk skandale 
(1:3) 
Eng. drama-miniserie  
fra 2018.

01.40  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 (G) Hu hej vilde dyr 

(3:8) 
Dan. underholdning.

13.15 (G) Jagten på den for-
svundne Leonardo 
Dan. dokumentar fra 2021.

14.50 Borg vs McEnroe 
Dan.-sv. drama fra 2017 med 
Shia LaBeouf og Sverrir 
Gudnason.

16.40 (G) Rick Steins vidun-
derlige Sydengland (3:15) 
Eng. dok.-serie.

17.10 Hjemmefronten II  
(5:6) 
Eng. dramaserie.

18.00 Spise med Price  
egnsretter II (4:6) 
Dan. madserie.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Humboldtstrømmens  

vilde økosystem (1:3) 
Østr. naturserie.

20.00 Anne og Anders  
i Europa (2) 
Dan. rejseserie.

21.00 TV-Avisen 
21.15 Søndagsvejr 
21.20 Hotel Portofino (5:6) 

Eng. dramaserie.
22.15 Maria Wern:  

Alle de stille døde (2:4) 
Sv. krimiserie.

23.00 (G) Wallander 
Sv. krimiserie.

00.30 (G) Londongrad (2:3) 
Eng. dok.-serie.

01.25  Nat-tv

17.30 Fodbold: EM - Portugal-
Schweiz (k) 20.00 En Soap Dan. 
dramakomedie fra 2006 med Trine 
Dyrholm og David Dencik. 21.45 Vi 
skulle dø - da aids kom til Danmark 
(2:2) 22.30 Deadline 22.55 Maryam 
- den perfekte kandidat Saudi-ara-
bisk-tysk drama. 00.40 Nat-tv

18.50 Fint skal det være (7) 19.25 
Fint skal det være (8) 20.00 André 
Rieu: Welcome To My World (5) 
20.50 Britain's Got Talent (7) 21.55 
[=] City Singler - Taget på sengen 
(1:2) 22.50 [=] City Singler - Taget 
på sengen (2:2) 23.50 [=] Syng og 
gæt (8) 00.40 Nat-tv

18.00 (G) Robin Hood: Prince of 
Thieves Am. eventyrfilm fra 1991 
med Kevin Costner og Morgan Fre-
eman. 21.00 The Expendables 2 Am. 
actionfilm fra 2012 med Sylvester 
Stallone og Jason Statham. 23.05 
(G) Mission: Impossible - Fallout 
Am. actionfilm fra 2018 med Tom 
Cruise og Henry Cavill. 02.10 Nat-tv

17.30 Formel 1: Østrigs Grand Prix 
- opfølgning 18.00 Hawaii Five-0 10 
(4) 19.00 Hawaii Five-0 10 (5) 20.00 
Hawaii Five-0 10 (6) 21.00 Kapring 
i høj fart Am. actionfilm fra 1995 
med Steven Seagal og Eric Bogo-
sian. 23.15 Kapring af Metro 1-2-3 
Am.-eng. krimi fra 2009 med Denzel 
Washington og John Travolta. 01.30 
Nat-tv

12.00 Cykling: Tour de France 
- studiet 
Magasin.

12.55 Cykling: Tour de France 
- 8. etape 
Dole-Lausanne,  
186,3 km.

15.00 [=] Nyhederne 
15.10 Cykling: Tour de France 

- 8. etape 
Dole-Lausanne, 186,3 km.

17.30 Cykling: Tour de France 
- studiet 
Magasin.

18.00 [=] 18 Nyhederne og 
Sporten 

18.13 Regionale nyheder 
18.20 [=] Dit sommervejr 
18.25 Cykling: Tour de France 

- studiet 
Magasin.

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
19.40 [=] Sporten 
20.00 [=] Klipfiskerne (12) 

Dan. underholdning.
21.00 Cykling: AftenTour 

Magasin.
21.35 The Cold Light of Day 

Am.-sp. actionfilm fra 2012 
med Henry Cavill og  
Verónica Echegui.

23.10 Tennis: Quiet Please 
Magasin.

23.50 Battle of the Sexes 
Am. dramakomedie fra 2017 
med Emma Stone og Steve 
Carell.

01.55  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Hvorfor har Nato brug 

for Sverige og Finland? 
Aktualitet.

12.25 (G) Anne og Anders i 
Europa (1) 
Dan. rejseserie.

13.25 (G) Nak & Æd (6) 
Dan. underholdning.

14.30 (G) Vera: Brudte løfter 
Eng. krimiserie.

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

17.00 Hjemmefronten II (4:6) 
Eng. dramaserie.

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

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 Hu hej vilde dyr (3:8) 
Dan. underholdning.

20.00 Paradisets have - vores 
utæmmede planet (3:6) 
Eng. naturserie.

20.50 Unge Morse IV (4) 
Eng. krimiserie.

22.20 Sherlock (3:6) 
Eng. krimiserie.

23.50 American Song Contest 
(8:8) 
Am. underholdning.

01.15  Nat-tv

18.25 Store danskere 19.05 En by i 
provinsen (12:17) 20.00 Submer-
gence Ty.-am. drama fra 2017 med 
Alicia Vikander og James McAvoy. 
21.45 Vi skulle dø - da aids kom til 
Danmark (1:2) 22.30 Deadline 
22.55 Fjendskab mellem venner 
Am. gyser fra 2016 med Mackenzie 
Davis og Caitlin FitzGerald. 00.15 I 
heroinens spor (5:5) 01.05 (G) Sy-
stembryder Ty. drama fra 2019 med 
Helena Zengel og Albrecht Schuch. 
03.00 Deadline nat 

18.00 Death in Paradise (3) 18.55 
Fint skal det være (5) 19.30 Fint skal 
det være (6) 20.05 Shakespeare og 
Hathaway (5) 21.00 Kriminalkom-
missær Barnaby (8) 22.40 Inspector 
Lynley - en passende hævn 00.10 
Nat-tv

17.55 Hook Am. eventyrfilm fra 
1991 med Robin Williams og Dustin 
Hoffman. 21.00 Robin Hood: Prince 
of Thieves Am. eventyrfilm fra 1991 
med Kevin Costner og Morgan Fre-
eman. 00.00 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (8:20) 18.55 
SEAL Team (9:20) 20.00 NCIS: 
L.A. 13 (20) 21.00 Kapring på åbent 
hav Am. actionfilm fra 1992 med 
Tommy Lee Jones og Steven Seagal. 
23.15 (G) The Devil's Own Am. 
actionfilm fra 1997 med Harrison 
Ford og Brad Pitt. 01.35 Nat-tv

12.00 Cykling: Tour de France 
- studiet 
Magasin.

12.55 Cykling: Tour de France 
- 7. etape 
Tomblaine-La Super Planche 
Des Belles Filles, 176,3 km.

15.00 [=] Nyhederne 
15.10 Cykling: Tour de France 

- 7. etape 
Tomblaine-La Super Planche 
Des Belles Filles, 176,3 km.

17.30 Cykling: Tour de France 
- studiet 
Magasin.

18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.10 Sporten 
18.16 Regionale nyheder 
18.20 [=] Dit sommervejr 
18.25 Cykling: Tour de France 

- studiet 
Magasin.

19.00 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 Stormester 

Dan. underholdning.
21.10 Cykling: AftenTour 

Magasin.
21.45 [=] Adams æbler 

Dan. komedie fra 2005 med 
Ulrich Thomsen og Mads 
Mikkelsen.

23.25 Tennis: Quiet Please 
Magasin.

00.00 Speed 
Am. actionfilm fra 1994 med 
Keanu Reeves og Sandra 
Bullock.

02.05  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven (3) 

Dan. dok.-serie.
12.45 Nak & Æd 

Dan. dok.-serie.
12.55 I hus til halsen (6:8) 

Dan. dok.-serie.
13.55 Hammerslag 

Dan. boligmagasin.
14.40 Kender du typen?  

(6) 
Dan. boligmagasin.

15.25 Hercule Poirot 
Eng. krimiserie.

17.10 Lykkeland II (7:8) 
No. dramaserie.

18.00 Auktionshuset II  
(5:10) 
Dan. dok.-serie.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Disney Sjov 

Underholdning for hele fami-
lien.

20.00 Fodbold: EM  
- Tyskland-Danmark (k)  
- optakt 
Magasin.

20.55 Fodbold: EM - Tysk-
land-Danmark (k) 
Gruppespil - fra England.

21.45 TV-Avisen 
21.55 Fodbold: EM  

- Tyskland-Danmark (k) 
Gruppespil - fra England.

23.30 Eye in the Sky 
Eng. thriller fra 2015  
med Helen Mirren og Aaron 
Paul.

01.05  Nat-tv

17.30 Den klassiske musikquiz (3) 
18.30 (G) Mesterhjerner - med Niels 
Hausgaard (5:5) 19.00 Rigsfælles-
skabets historie (5:6) 19.30 Dan-
marks hemmelige spionægtepar 
(4:4) 20.00 McLaren - Benzin i 
blodet 21.30 Nul stjerner (2:6) 22.00 
Gintberg - De sidste patriarker (5) 
22.30 Deadline 22.55 Euthanizer 
Fin. thriller fra 2017 med Matti On-
nismaa og Jari Virman. 00.15 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (2) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (35) 19.15 [=] Lyk-
kehjulet (36) 19.50 Shakespeare og 
Hathaway (4) 20.40 Inspector Lyn-
ley - i fjendens nærvær 22.15 Mur-
doch-mysterierne (3) 23.05 [=] 
Hvem vil være millionær? 23.50 [=] 
Lur mit liv (16) 00.35 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 22 (2:11) 18.50 
MasterChef - Danmarks største 
madtalenter 8 (4) 20.00 Familien fra 
Bryggen 20 (6) 21.00 Dyreværnet - 
bag facaden (6) 21.40 Bachelorette 
Am. romantisk komedie fra 2012. 
23.30 Projekt Runway 19 (14) 00.30 
Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (7:20) 18.55 
SEAL Team (8:20) 20.00 NCIS: 
L.A. 13 (19) 21.00 The Devil's Own 
Am. actionfilm fra 1997 med Har-
rison Ford og Brad Pitt. 23.25 (G) 
Dødens karteller Am. actionfilm fra 
1994 med Harrison Ford og Willem 
Dafoe. 02.20 Nat-tv

18.10 Den klassiske musikquiz 
19.10 Rigsfællesskabets historie 
(4:6) 19.40 Danmarks hemmelige 
spionægtepar (3:4) 20.10 Hemme-
lige bunkeranlæg (2:2) 21.05 Stor-
men på Bastillen 22.00 Sømand af 
verden - Livet ombord (4:5) 22.30 
Deadline 22.55 Brylluppet Bel. 
drama fra 2016 med Lina El Arabi 
og Sébastien Houbani. 00.25 Nat-
tv

17.40 Death in Paradise (1) 18.35 [=] 
(G) Lykkehjulet (34) 19.10 [=] Lyk-
kehjulet (35) 19.50 Shakespeare og 
Hathaway (3) 20.40 Inspector Lyn-
ley - spillets regler 22.15 Murdoch-
mysterierne (2) 23.05 [=] Hvem vil 
være millionær? 23.50 [=] Lur mit 
liv (15) 00.35 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 22 (1:11) 18.50 
MasterChef - Danmarks største 
madtalenter 8 (3) 20.00 NCIS 19 
(21) 21.00 The Equalizer (5) 22.00 
Stolen Am. actionfilm fra 2012 med 
Nicolas Cage og Josh Lucas. 23.55 
(G) The Reckoning: Hollywood's 
Worst Kept Secret 01.35 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (6:20) 18.55 
SEAL Team (7:20) 20.00 Politistyr-
ken 2 (4) 21.00 Dødens karteller Am. 
actionfilm fra 1994 med Harrison 
Ford og Willem Dafoe. 23.55 (G) 
Flygtningen Am. actionfilm fra 
1993 med Harrison Ford og Tommy 
Lee Jones. 02.35 Nat-tv

Fredag den 08.07 kl. 20.55 på  DR1: Så er det tid til Dan-
marks 1. kamp ved slutrunden, hvor de rød-hvide skal 
forsøge at forsvare sølvmedaljerne fra 2017. Ved den 
lejlighed slog danskerne Tyskland i kvartfinalen, og en 
ny sejr over tyskerne vil give Danmark en drømmestart 
på EM og åbne vejen for at komme videre fra den indle-
dende gruppe B.

ONSDAG 6. - TIRSDAG 12. JULI
TIRSDAGMANDAGSØNDAGLØRDAGFREDAG

TORSDAGONSDAG

UGENS TV

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven (1) 
12.45 Nak & Æd (4:8) 
12.55 I hus til halsen (4:8) 
13.55 Hammerslag 
14.40 Kender du typen? (4) 
15.25 Hercule Poirot (37) 
16.15 Hercule Poirot (38) 
17.10 Lykkeland II (5:8) 
18.00 Auktionshuset II (3:10) 
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 Fede forhold (1:6) 
20.30 Fodbold: EM - England-

Østrig (k) - optakt 
21.00 Fodbold: EM - England-

Østrig (k) 
21.45 TV-Avisen 
21.55 Fodbold: EM - England-

Østrig (k) 
23.00 Camilla Läckbergs Fjäll-

backamordene (2:6) 
00.29 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne 
12.35 Cykling: Tour de France 

- studiet 
13.20 Cykling: Tour de France 

- 5. etape 
15.00 [=] Nyhederne 
15.10 Cykling: Tour de France 

- 5. etape 
17.30 Cykling: Tour de France 

- studiet 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.10 Sporten 
18.16 Regionale nyheder 
18.20 [=] Dit sommervejr 
18.25 Cykling: Tour de France 

- studiet 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Beliggenhed  

- sommerhuse (1:3) 
20.50 Cykling: AftenTour 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.15 Nat-tv

15.00 [=] Nyhederne 
15.10 Cykling: Tour de France 

- 6. etape 
17.30 Cykling: Tour de France 

- studiet 
18.00 [=] 18 Nyhederne 
18.10 Sporten 
18.16 Regionale nyheder 
18.20 [=] Dit sommervejr 
18.25 Cykling: Tour de France 

- studiet 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Mit lille liv (2:2) 
20.50 Cykling: AftenTour 
21.30 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.15 Tennis: Quiet Please og 

Sporten 
22.55 [=] (G) Rolf & Ritter på 

Tour - med kronprinsen 
23.35 [=] (G) Hele Danmarks 

Chris Anker 
00.10 Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven (2) 
12.45 Nak & Æd *- Rumænsk 

opera 
12.55 I hus til halsen (5:8) 
13.55 Hammerslag 
14.40 Kender du typen? (5) 
15.25 Hercule Poirot 
17.10 Lykkeland II (6:8) 
18.00 Auktionshuset II (4:10) 
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.00 Aftenshowet 
20.00 Nak & æd (6) 
21.00 TV-Avisen 
21.20 Min superhund (1:3) 
21.50 Vera: Brudte løfter 

Eng. krimiserie.
23.20 Gift ved første blik USA 

XIII (9:26) 
Am. datingserie.

00.40 Taggart: Lov og orden 
Skotsk krimiserie.

01.50  Nat-tv
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Tværvejen 5 · 6360 Tinglev 
Tlf. 74 64 40 38  
www.iprinting.dk

Vi holder  
sommerferie 

fra fredag den 8. juli 
til tirsdag den 26. juli 

(begge dage inkl.)

Vi ønsker alle  
en solrig sommer!

Udkommer ikke i ugerne 28-29-30 

Avisen udkommer igen i uge 31 
onsdag/torsdag den 3./4. august 

 

    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)

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

PRØV VORES  

SMÅ KAGEMÆND  
AF LÆKKER VANDBAKKELSE

1 stk. 16,- 

2 stk. for  

3000 

Danmark er som skabt til 
cykelferie. Vi har masser af 
cykelstier og småveje, hvor 
man kun møder få biler, og 
da man i Danmark næsten 
altid kan cykle udenom de 
værste pukler, er det muligt 
at tilrettelægge en cykelfe-
rie næsten uden bakker. 
 
En cykelferie med overnat-
ning på campingpladser, i 
skoven eller på Naturstyrel-
sens overnatningspladser er 

bare sagen. Det er det frie 
og friske liv som et herligt 
modstykke til en hverdag i 
faste rammer, og når den 
står på cykelferie, lærer man 
hurtigt, at der ikke skal 
samles alt for megen ba-
gage sammen. 
 
Hvis hele familien tager af 
sted, er det oplagt at lade de 
voksne slæbe det meste af 
ungernes bagage i en cykel-
trailer. Men alle deltagere i 

ferien skal naturligvis yde 
deres til, at alt kommer 
frem, så det er bare på med 
cykeltaskerne. Gerne place-
ret både foran og bagpå 
cyklerne. Det fordeler væg-
ten mest muligt. Teltet skal 
være af den lette slags, og 
det gælder også den øvrige 
bagage. Hvis man overnat-
ter, hvor det er muligt at 
vaske undervejs, så lad være 
med at medbringe mere tøj 
en højst nødvendigt.

Cykelferie med primitiv overnatning
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TINGLEV 
Søndag d. 10/7 kl. 10.30. 
Søndag d. 17/7 kl. 9.00. 
Søndag d. 24/7 kl. 10.30. 
Søndag d. 31/7 kl. 10.30.  
BJOLDERUP 
Søndag d. 10/7 kl. 9.00. 
Søndag d. 24/7 kl. 9.00. 
Søndag d. 31/7 kl. 10.30.  
UGE 
Søndag d. 17/7 kl. 9.00.  
BURKAL 
Søndag d. 17/7 kl. 10.30. 
Søndag d. 31/7 kl. 9.00.  
BYLDERUP 
Søndag d. 10/7 kl. 10.30. 
Søndag d. 24/7 kl. 10.30.  
RAVSTED 
Søndag d. 17/7 kl. 10.30. 
Søndag d. 24/7 kl. 10.30.

GudstjenesterKØB DIN BILLET NU! 
TIL ÅRETS STORE FEST 

LØRDAG 6. AUGUST  
KL. 19.00-01.45 

 
Ved Ringrider- og Markedsfesten 

i Tinglev 
 

Årets tema: DET VILDE WESTEN  
Musik: BANDITTERNE  

Pris: 475,- kr. 
inkl. musik, mad og drikke  

Billetter købes hos HANS HOLM 
inden den 20. juli 2022 (Herefter er prisen 525,-) 
Guldarmbånd over 18 år/sølvarmbånd under 18 år.

HUSK 
KNIV + GAFFEL  

TIL SENIORFEST 
 

Ved Ringrider- og Markedsfesten 
i Tinglev 

 
fredag 5. august kl. 12-17 

god mad og kaffe  
Musik: 

Rebbølorkesteret  
Billetter á kr. 200,-  

købes hos HANS HOLM 
inden den 29. juli 2022

Tinglev Begravelsesforretning 
 
 
 

 
 
 
 
  

Døgnvagt 74 64 42 11

• GARANTI 
    • TRYGHED 
        • SIKKERHED

Thomas 
Møller Kurt 
Jensen Jensen

SENIOR FODBOLD 

 
Tinglev IF starter et senior fodbold- 
hold op efter sommerferien. 
Har du lyst til at spille fodbold  
er du velkommen. 
 
Vi starter træningen op torsdag d. 28. juli kl. 17.30 
  
Med venlig hilsen 
Tim, Lars, Steffen, Kaj  

Yderligere info kommer på www.tinglevif.dk 
 
 
 
HÅNDBOLD I TINGLEV 
Én by ét håndboldtilbud 
  
I næste sæson laver SV Tingleff og Tinglev IF igen et holdfælles-
skab i håndbold med følgende hold. 

  
Trille trolde onsdag kl. 16.45 - 17.45  
Christoph og Michelle - Sportshalle 
 
U6 torsdag kl. 16.00 - 17.00 Nik og Daniel - Fritidscenter 
 
U7 torsdag kl. 15.30 - 16.30 Jasper - Sportshalle 
 
U8 mangler træner, men er velkommen hos U9 
 
U9 piger tirsdag kl. 16.45 - 17.45 Mike - Sportshalle 
 
U9 drenge torsdag kl. 17.00 - 18.00 Uwe - Fritidscenter 
 
U11 mangler træner - så meld jer endelig 
 
U13 piger onsdag og fredag kl. 15.00 - 16.30  
Brian og Nicole - Sportshalle 
 
U13 drenge mandag kl. 17.00 - 18.30 Fritidscenter og  
torsdag kl. 17.30 - 19.00 Bylderup Karsten og Ronny 
 
U15 drenge tirsdag kl. 17.30 - 19.00 Fritidscenter og  
torsdag kl. 17.30 - 19.00 Bylderup - Claus 
 
U13 drenge og U15 drenge her er der også samarbejde med  
BBI-Saksborg. 
  
Der vil i august komme flere oplysninger på diverse medier.

Tinglevs duer 
var på vingerne 
 
To flyvninger var på pro-
grammet da duerne fra 
Tinglev var på vingerne for-
leden.  
Begge blev vundet af med-
lemmer fra klubben, så den 
foreløbige succesrige sæson 
fortsætter. 
Halstenbek - 151 km: 
1) Team Carstensen, 1441 
mpm, 2) Team Nicolaisen, 
1380 og 3) Familien Nissen, 
1368. 
Team Carstensen var sek-
tionsvinder på flyvningen. 
Halstenbek Unger - 151 km: 
1) Team Nicolaisen, 1359 
mpm, 2) Team Hansen,  
1346 og 3) Kaj Greve, 957. 
Team Nicolaisen var sek-
tionsvinder på flyvningen. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2,5 gange rundt om jorden 
eller 100.000 kilometer – så 
langt går vi i gennemsnit i 
løbet af et liv. 
 
Der er således al mulig 
grund til at bekymre sig lidt 
om apostlens heste, konvo-
lutterne eller hvad vi nu 
kalder vores fødder. De gør 
det faktisk ret godt! 
 
Der skal ikke en hel masse 
til for at give dine fødder en 
positiv forskel i hverdagen.  
 
Her er fire gode tip: 
 
Tør dem godt! 
Når du har været i bad, så er 

det vigtigt at tørre fødderne 
grundigt, før du tager 
strømper og sko på. Tørre 
fødder får ikke så let svamp. 
Husk også at tørre mellem 
tæerne.  

Smør creme på 
En god, fed creme er med 
til at holde huden smidig og 
glat og undgå revner og 
dannelse af hård hud. Det 
skal være en creme uden for 

meget vand og gerne uden 
parfume. 
 
Gode strømper 
Der er en grund til, at alle 
soldater til alle tider har 
haft ekstra strømper højt på 
udrustningslisten: Varme, 
tørre fødder kan ikke over-
vurderes, hverken i krig 

eller fred! Så find de hel-
uldne frem, de holder sig 
tørre og giver god varme. 
 
Drop neglelak 
Hvis du er til kulør på neg-
lene, så overvej at lade dine 
fødder være fri for kemi i de 
dele af året, hvor du ikke 
lufter fødderne så meget. 

Forkæl dine fødder - de går 100.000 km gennem livet 

Hvornår skal 
man køre  
 

Mange begiver sig ud på en 
lang feriekøretur på Euro-
pas net af motorveje.  
Ofte vil det være en fordel 
at køre midt på ugen, hvor 
risikoen for kødannelser 
som regel er mindst.  
I Tyskland er der dog kør-
selsforbud for lastbiler om 
søndagen, og i juli og august 
også om lørdagen på ud-
valgte strækninger.  
Derfor vælger mange at 
tage de lange motorvejs-
stræk i Tyskland i weeken-
den og gerne om natten. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Midnatssol 
 

Vi nyder de lyse nætter i 
denne tid. Men i området 
fra polarcirklerne og hen 
mod polerne oplever man 
rigtig midnatssol, og antallet 
af døgn med midnatssol 
øges, jo nærmere man kom-
mer polerne.  
Ved selve polerne findes 
midsommer i hele sommer-
halvåret. Det er mest nær-
liggende for vi danskere at 
opleve midnatssol i enten 
Norge, Sverige eller Fin-
land.  
Den største skandinaviske 
by nord for polarcirklen er 
norske Tromsø med sine 
cirka 65.000 indbyggere. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



19

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.  
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  

kommende 
aktiviteter 
 
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.

menighedrådet 
orienterer 
 
Lørdagsdåb i Tinglev 
Der vil være mulighed for lør-
dagsdåb lørdag 10. september 
2022 kl. 11.00. Kontakt sogne-
præsten for nærmere info. 
 
Næste ordinære møde  
den 16. august 2022 kl. 19.00. 

Tinglev kirke 
Strikkecafé 
 
Strik, snak og hygge for alle  
- i alle aldre  
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 

  
 
 
 
 
 

 

Juli 
     
    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. 
 

August 
     
    Fre.     5.    Tinglev og omegns Ringriderforening afholder byfest på Ringriderpladsen ved 
                          Flensborglandevej. 
 
     Lør.     6.    Tinglev og omegns Ringriderforening afholder byfest på Ringriderpladsen ved 
                          Flensborglandevej. 
 
     Søn.    7.    Tinglev og omegns Ringriderforening afholder byfest på Ringriderpladsen ved 
                          Flensborglandevej. 

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

Dansk Folkehjælps Genbrugsbutik 
Hovedgaden 19 • Tinglev

3 års fødselsdag

Vi mangler flere frivillige hænder i butikken  
- kunne det være noget for dig så kontakt Pia på tlf. 26 15 06 21

Butikken i Tinglev fylder 3 år 
det fejrer vi med 

- 50 % 
på ALT 
i butikken 

tilbuddet glæder hele juli måned
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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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