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TINGLEV
UGE 31

Pensionister
besøger
kollektivet
Langagergård
Tinglev/Uge Pensionistforening besøger senere i
denne måned Familiekollektivet Langagergård ved
Avnbøl, der er et psykiatrisk kollektiv, et bo- og
træningssted, for tidligere
psykiatriske patienter og for
andre der i en periode behøver hjælp til at få dagligdagen til at fungere.
Stedet er et fællesskab, hvor
der igennem tilpassende udfordringer styrker og udvikler den enkeltes identitet og
selvværd. Stedet forbereder
og træner den enkelte til et
mindre beskyttet og mere
selvstændigt liv, en ny tilværelse uden for institution.
Her får man at se, at alle
hjælper hinanden.
Turen er gratis.

TRYK
Jysk Fynske Medier P/S

ONSDAG/TORSDAG DEN 3./4. AUGUST 2022

Træfældning - Stubfræsning
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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

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

RING
OG HØR
NÆRME
R
HOS LEIF E

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

lørdag 6. august kl. 13.00
Vi mødes på Centerpladsen kl. 12.00.

TAK - fordi du tænker lokalt

COOP 365 DISCOUNT

ENTREPRENØR KIM P. HANSEN

PETERSENS VVS

TINGLEV KLOAK- OG HAVESERVICE

AUTOMESTER F. CHRISTENSEN

HANS HOLM MASKINFORRETNING

RADIO SØRENSEN

TINGLEV MØBELFORRETNING

BECKS AUTOSERVICE

IPRINTING

REVISOR H.C. CHRISTENSEN

TINGLEV TØMRERFORRETNING

BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

KEBABHUSET

SK ALLTRADE

TINGLEV VINDUESPOLERING

BRDR. BONNICHSEN

KOHBERG TANDKLINIK

S.P. BYG & VVS

UGE LYSTFISKERI OG CAMPING

CONTIGA TINGLEV

LHN TINGLEV

STATOIL TINGLEV

VESTJYSK BANK

DER NORDSCHLESWIGER

MATEK STEEL

SUPER BRUGSEN

DIN MOBILE HØRELSE

MR TØMRER

SYDBANK

EDC TINGLEV / AABENRAA

NATURMÆLK

TINGLEV APOTEK

ELGÅRDEN TINGLEV

PEAB

TINGLEV BEGRAVELSESFORRETNING

www.thhi.dk

TAKSIGELSER

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

70 11 07 07
Tryksager, så ring på

74 64 40 38

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
vores søn og bror
John Agertoft’s
bisættelse.
Tak for blomster og hilsner.
Anja og
Hans Christian Agertoft

___________________________________________________________

En stor tak
for opmærksomheden ved
min fødselsdag.
Else

___________________________________________________________

TAK
for den store opmærksomhed ved vores guldbryllup.
TAK til alle der har været
med til at gøre dagen så
festlig og minderig.
TAK for gaver, hilsner,
ranke, hjerter- og bilpynt,
for morgensang og flag.
TAK for den smukke
højtidelighed i Tinglev
Kirke og for den flotte
lysallé, da vi kom hjem.
TAK til vores skønne,
glade gæster for sange og
sjove indslag på Øster
Højst Kro.
Tusind tak fra

Festlige ringriderdage i Bjerndrup
Bjerndrup-Perbøl Ringriderforening afholdt ringriderfest forleden.
Festlighederne
startede
onsdag med lottospil og
amerikansk lotteri med 85
deltagere.
Om torsdagen var det foreningens aften, hvor der
blev bundet 12 krandse, der
skulle bruges til søndagens
vindere af ringridningen.
Fredag var der cykelringridning, med i alt 42 deltagerere. Deltagerne cyklede 2 x
10 runder. Der blev kamp
om kongetitlen med i alt
syv deltagere med 19 ringe
ud af 20.
Jane Hansen fra Bjerndrup
løb med kongetitlen.
I cykelringridning for hold
vandt Pink Lady.
Derefter var der gratis sildebord og hygge.
Lørdag starter med motoriseret ringridning, hvor der
var 38 deltagere. 29 på store
traktorer og ni på havetraktorer eller andet.
I konkurrencen kører man

2 x 10 gange, og der var fire
der havde alle 20 ringe.
Konge blev Mike Pelle, Perbøl.
Team Juletræ løb med titlen
som bedst pyntede.
Om aftenen var der fest i
teltet med i alt 114 deltagere, hvor der var underholdning fra foreningen og
kortspil med gode præmier.
Ringridning
Søndagen stod i ringridningens tegn.
I alt 50 ryttere deltog, hvor
de ni var børn.
Dangens vindere blev:
Konge: Nina Broders, Agerskov.
Kronprins: Finn Gundersen, Sønderborg.
Prins: Alberte Lock, Rødekro.
0-14 år: Julie Kristoffersen,
Hellevad.
15-29 år: Mike Pelle.
30-45 år: Vivi Christensen,
Øster Højst.
46-55 år: Jørgen Nissen,
Burkal.

56-65 år: Djim Kristoffersen, Uge.
66 år og op: Gert Hansen,
Kliplev.
Ældste rytter var Walter
Westergaard på 83 år og
yngste rytter var tvillingerne Sara og Maja Andersen 2,5 år, Øster Højst.
Der var også krolfturnering

med 12 deltagere hvor 1.
pladsen gik til Anne-Marie
Andersen efterfulgt af Bent
Diemer, Bjerndrup og
Heinrich Petersen, Kliplev.
I poker-konkurrencen var
der seks deltagere, her
vandt Bjarne Kristensen
foran Ralf Braun og Severin Sievesgaard.

Signe og Gunner
Ternevænget

Min kære livsledsager
Vores kære far, stedfar, svigerfar, morfar, farfar,
bedstefar, oldefar, bror og morbror

Leif Christian Christensen
14.10 1943 til 22.7 2022
er stille sovet ind efter kort tids sygdom
Et hjerte holdt op med at slå,
to flittige hænder gik i stå
Edith
Lisa og René
Morten og Jeanette
Jesper og Birgitte
Pia og Moret
Birte og Anne Grethe
børnebørn, oldebørn og søskendebørn

Winnie’s fodpleje
Lægeexam. fodplejer

Winnie Lund Sørensen

KLOAKSERVICE
Weekendvagt 74 64 62 47

TVÆrVEJEN 5 · 6360 TINGLEV · TLf. 74 64 40 38
MAIL@TINGLEV-BOGTrykkErI.Dk
INDLEVErINGSfrISTEr:
Støe ann.: Onsdag l. 16.00 · Minde ann.: Tosdag l. 12.00
HVIS UGEBLADET UDEBLIVEr SÅ rING pÅ TLf. 74 64 40 38

TELEFON 74 64 62 47 · Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev

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

Tlf. 26 23 66 19
Behandling i eget hjem
- KØB OGSÅ GAVEKORT

Vestergaards Fodpleje
V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard

Tlf. 26 14 50 93
Slogsgaden 26 • Bylderup-Bov
* Kampagnen gælder indtil 28.02.22. Rabatten på 500 kr gælder
ved køb af en læse-/afstandsbrille eller en progressiv brille fra
1.490,–.Fra et minimumskøb på 3990,– får du en rabat på 1000
kr. Kan ikke kombineres med andre tilbud/kuponer eller med
pakke- eller kompletbrilletilbud. Kun en kupon pr. person og
ordre muligt. Ingen kontaktudbetaling muligt. Alle priser i DKK.
Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

TINGLEV

*

Aabenraa, Søndergade 6,

2

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

74 67 30 70

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

NYHED

NYHED

Rens - Pebersmarkvej 56

Fritidshus

Var det noget med et sommerhus med en historie ud over det sædvanlige? Her er nemlig
tale om det tidligere toldhus ved den dansk/
tyske grænseovergang ved Pebersmark. I dag
er huset ikke længere et toldhus, men til gengæld et sommerhus beliggende i landlige omgivelser lige op af grænsen til Tyskland.

75 m2

1/3

1

1.257 m2

-

1966

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

Bylderup-Bov - Tranekærvej 6
Boligen er opført i 1950, men er i omkring
1980 gennemgående renoveret og indretningen fremstår mere eller mindre herfra. Siden er
der lavet enkelte løbende forbedringer ved huset, herunder et metaltag fra omkring år 2000
og en luft/vand varmepumpe fra 2019.

495.000
713
25.000
2.683/2.151
29122113

Villa, 1 fam.

129 m2

2/3

1

1.372 m2

E

1950/80

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

575.000
1.184
30.000
3.089/2.480
29122114

Bylderup-Bov - Bylderup-Bov Bygade 11
Nydelig rødstensvilla med cementstenstag og
vinduer i træ. Huset fremstår med et arkitektonisk flot udtryk og er med central beliggenhed i
Bylderup-Bov.
Huset er med rummelig indretning med 4 værelser, 2 badeværelser samt et større og pænt
lyst alrum.

Villa, 1 fam.

147 m2

1/4

3

711 m2

F

1931

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

Bylderup-Bov - Engvej 32
Dejlig rummelig bolig med plads til den store
familie, men også med gode m2 garage/udhus
til hobbymanden/kvinden! Ejendommen er de
senere år blevet pænt istandsat udvendig. Der
er lagt cementstenstag omkring 2007, vinduer
i PVC og facaden er i 2021 blevet netpudset.

825.000
1.374
45.000
4.388/3.525
29122135

Villa, 1 fam.

190/9 m2

1/5

2

1.523 m2

D

1933

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

895.000
1.535
45.000
4.779/3.838
29122020

Nybolig Michael Riis

Michael Riis
Indehaver,
Tlf. 74723101

Morten Clausen CarstenEjendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Jesper Amlund
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Hanne Vandvig Hersbøll
Sagsbehandler eftersalg
Tlf. 74723101

Janne Toft Carlsen
Sagsbehandler
Tlf. 74723101

Østergade 2 · 6270 Tønder
6271@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 74723101
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– OM VI KAN SÆLGE

SOMMERHUSET? - prøv
MIKKELSEN - TOFTLUND

Læs nyt om
lokalområdet i

www.74831280.dk

Sæson

2022

Bjolderupgård
- din alsidige maskinstation

JERN & METAL KØBES

Gyllekørsel

Markarbejde Snitning

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

Pløjning
Såbedsharvning
Dybdeharvning
Såning af korn
+ frø 6M
Majssåning med
Horsch 12 rækker
Majsrensning med
såning af græsfrø +
gødning
New Holland
BB1290 presser
med rotorcutter

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

BJOLDERUPGÅRD MASKINSTATION P/S

Erik Kristensen · Bjolderupvej 82 · 6392 Bolderslev · Tlf. 21 64 59 56
Se mere på www.bjolderupgaard.dk
eller følg os på facebook - søg på »Bjolderupgård«

HVIDEVARER
n
stort udvalg i butikke

vi bortskaffer de gamle maskiner

Brian Brix Christensen
Tlf. 22 56 28 81

RENS SKROT

Speciale: Pasningsaftaler · Faste kørespor i græsmarker
Salg af majsensilage · Formidling af majs til biogas
Jord søges til dyrkning af biomajs

Reparation og salg af

Rengøring

ERHVERV
& PRIVAT

med fradrag
Husk at du kan benytte
dig af håndværker
fradraget

31102329 uforpligtende
tilbud
•
•
•
•
•

EL-VAGT 74 64
64 40

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

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

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

SERVICESØNDERJYLLAND
v. Kedde H. Erichsen

Haveservice • Oprydningsservice • Mandskabsudlejning

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.

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

SEJER & SØNNICHSEN A/S TILBYDER

•
•
•
•

CONTAINERSERVICE
FLIS, SAND, STEN OG GRUS
GYLLETRANSPORT
FORHANDLING AF FYRINGSOG DIESELOLIE

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

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

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

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

4

LANDSYD I/S
LANDINSPEKTØRER
Nørreport 1, 1. sal
6200 Aabenraa
tlf. 74 63 04 10

Østergade 58
6270 Tønder
tlf. 73 83 20 44

GRAFISK DESIGN
DIGITALTRYK
BØGER • MAGASINER
FLYERS • FOLDERE • HÆFTER
KRUS • KUGLEPENNE • BOLCHER

IPRINTING.DK

Fra d. 5. TIL 7. AUGUST

Tinglev afd.
Tlf. 96 63 20 00

Vest Hop
Åbningstider:
Fre. kl. 1500-2000
Lør. kl. 1300-2000
Søn. kl. 1200-1800

Vi SES !
Ret til ændringer forbeholdes.
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Fra d. 5. TIL 7. AUGUST

EL-VAGT Todsbøl Sandblæsning
74 64 40 56

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

&murerforretning

SandblæSnIng og murerarbejde
ring og få et uforpligtende tilbud
v/ Kurt Larsen · Vollerupvej 11 · 6360 Tinglev
kurtm.larsen@hotmail.com

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...

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

Tinglev kloak- og Haveservice
Aut. kloakmester

Nørremarken 2 · 6360 Tinglev
Telefon 74 64 40 56

Uge

Vognmandsforretning
Salg af:
• Grus - sand - skærver - flis m.m.
Udlejning af:
• Containere 8-40 m3
• Minigraver
• Minilæsser
• Motorbør m.m.
Affaldsløsninger:
• Til private og erhverv, åbne/lukkede containere
Transport og formidling af:
• Halm, hø, wrap
Åbenråvej 104 · Uge · 6360 Tinglev
tlf. 28 15 13 42 · følg os på facebook

Din havemand
• grønne belægninger sprøjtes på
f.eks. tag, terrasse eller mur
• Vask af terrasse
• diverse havearbejde
• græsklipning
• Hækklipning
• omlægning af græsplæner
• Træfældning
• Flishugning
• Sprøjtning af ukrudt

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

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

Tlf. 21 26 43 81

Tinglev Fodpleje
og Hudterapi

Verner ratzer, Tinglev
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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

v/Annette Grindsted

Lægeeksamineret fodplejer · Hudterapeut
• Fodpleje
• Ansigts
behandling

• Voksbehandlinger
• Farvning af vipper/bryn

Tlf. 30 70 53 70

Hovedgaden 60 · Tinglev · www.tinglevhudpleje.dk

Alt i tømrer- og snedkerarbejde
Om-, til og nybygning af stort og småt

Ring på 22 77 48 69

og få et uforbindende tilbud

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

…bare bedre bilværksted
• Montering af brintceller – for et bedre miljø!
• Service lige efter ”bogen”
HUSK
• Skades- og rustarbejde
du kan booke
tid når du
• Salg af miljøvenligt LPG-gas
har tid…

Becks Autoservice

Fulddækkende forsikring haves

ring for tilbud - 29 88 56 70

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

v/ Simon Schultz

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

Fra d. 5. TIL 7. AUGUST

Vi ønsker alle
en rigtig god
ringriderweekend
Hos iprinting kan du samle
alle dine tryksager og reklameartikler
med en miljøvenlig og grøn profil

Vi ønsker alle en god
ringriderweekend
Vi servicerer alle bilmærker
Kvalitet og service hver gang
En del af Danmarks største værkstedskæde

AutoMester Tinglev
v/ Flemming Christensen
- en del af Tinglev Bogtrykkeri

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

Hovedgaden 91
6360 Tinglev
Tlf. 7464 4401
www.automester-tinglev.dk

– med fokus på godt håndværk

Opstart

Færdigt hus

Vi leverer godt gedigent håndværk til hele Danmark.
Vi løser de fleste mureropgaver for private og erhverv.
Vi har en stor fleksibilitet og en bred ekspertise.
Vi tilbyder:

• Alle former for renovering • Ny byg
• Hjælp til nyt badeværelse • Forsikringsskader
• Tilbygninger
• Opgaver indenfor flisearbejde
Bajstrup Østermark 6 · 6360 Tinglev

Banker ligner hinanden.
Men der er mennesker
til forskel.
I Vestjysk Bank Tinglev er vi et hold nærværende og
kompetente rådgivere, som brænder for at gøre en
forskel for dig og din økonomi.
Hos os får du:
- personlig og nærværende rådgiving
- hurtige svar og afklaring
- attraktive og konkurrencedygtige produkter
Kontakt os på 96 63 20 00 og få et uforpligtende tilbud.

vestjyskbank.dk/privat

tlf. 22 27 20 64 · www.acmurer.dk
7

Private label
Katte fuldfoder

Roundup
klar til brug og synlig effekt på
48 timer.

til den voksne kat, 15 kg

Staldchok
Spray mod fluer og hvepse,
med øjeblikkelig virkning.
Tilsat blomsterduft

1 liter
FØR: 294,-

170,-

NU:

235,-

5 liter

399,-

FØR: 144,-

NU:

120,KVIT mod myrer

Kattegrus
med baby puder/duft.
Høj absorbering/klumper.
10 kg.

Trinol
insektmiddel
810

Kan udstrøes eller udvandes.
Virker hurtigt og
effektivt.

Til bekæmpelse af
flyvende og krybende
insekter.

229,-

199,-

FØR: 109,-

NU:

Besma rens A10

88,-

Effektiv koncentreret rense og
rengøringsmiddel.
Biologisk
nedbrydelig.

1 kg.

Moto4plus
Specialudviklet
benzin til 4-takt. Fri
for etanol og stort
set ingen olefiner
eller aromater.
Begrænset røg
udvikling samt lugt.

5 liter

NU:

320,-

5 liter

KUN:

155,-

STIGA Collector
548s plæneklipper
Opsamler eller bagudkast, selvkørende.
Klar til brug.

Tilbud:

2899,-

Tilbuddene er gældende i uge 31 & 32 2022. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.

8

inkl. afgift.

STIHL
RM448 TX
plæneklipper
Opsamler, selvkørende og
inkl. biosæt.

Tilbud:

2799,-

Fra d. 5. TIL 7. AUGUST

Tinglev er klar til byfest og ringridning

Efter 2 år uden den traditionsrige »Ringrider- og
Markedsfest« i Tinglev er
det endelig blevet muligt at
afholde byfesten igen.
Thomas Møller Jensen, der
er formand for udvalget
bag byfesten, glæder sig til
nogle festlige dage: »Det
har været nogle lidt kedelige år uden byfest, ligesom
mange andre arrangementer rundt omkring blev aflyst. Derfor er vi rigtig glade for, at det i år er muligt
at afholde en »normal« byfest, hvor borgerne kan

mødes og feste sammen.
Inden nedlukningen pga.
corona var vi ved at have
en vis rutine, men det er
lidt som at starte forfra
denne gang. Vi har også
måttet søge ekstra efter frivillige hjælpere«.
I år får byens modne borgere lov til at åbne byfestaktiviteterne, når der inviteres til Senior-frokost fredag middag. Rebbølorkestret spiller op til nogle
hyggelige timer.
Fredag aften skal der kåres
en ny »by-mester« i fod-

bold. Arrangørerne håber,
at mange foreninger, gadehold eller virksomheder
melder sig til.
Der er også bil- og knallert-ringridning på programmet.
Som noget nyt er der Beerpong turnering, hvor hold
af 2 personer dyster mod
hinanden.
I festteltet spiller 6feet op
til dans, inden DJ Solberg
slutter aftenen af.
Lørdag er der skatturnering og fra middag er der
musik på pladsen.
Det populære optog »Fagenes fest« kører gennem
byen om eftermiddagen,
hvor der helt sikkert vil
være mange mennesker
langt Hovedgaden.
»Det er meget festligt, når
Hovedgaden er fyldt med
festglade mennesker og
byens virksomheder og
foreninger kommer forbi
med deres flotte og kreative indslag«, fortæller Mikkel Petersen fra byfestudvalget.
Midt på eftermiddagen er
der traktorringridning på
pladsen.
Lørdag aften laves teltet
om til »Det vilde vesten«,
når Banditterne spiller.
I de sidste mange år har festen været placeret fredag
aften, men i år er den rykket til lørdag »som i gamle
dage«, hvor det hed Madkurvefest.
»Vi holder fast i konceptet
fra tidligere, hvor deltagerne har købt billet incl. mad,
drikke osv. Det eneste vi
har ændret er dagen, hvor

vi har flyttet den tilbage til
lørdag«, siger Thomas og
fortsætter: »Vi håber at nå
op på 300-400 deltagere i
år. Det vil vi være meget
tilfredse med«.
Søndagen starter med bagagerumssalg på pladsen.
Fra middag er der Børne
Tju Bang, hvor alle børn er
velkomne til et par sjove
og underholdende timer.
Morten og Jarle spiller musik på pladsen, mens Tinglev Husmoderforening tilbyder kaffe og kage til de
lækkersultne.
Søndag er også dagen,
hvor ryttere og heste skal
dyste i galgerne. Årets ringriderkonge skal findes og
kåres.
Sidst på formiddagen sadles der op og årets ringriderturnering begynder.
Når alle har redet igennem
galgerne 24 gange og omridningen er afsluttet, kåres
dette års ringriderkonge.
Under hele byfesten er
Vesthop på pladsen med
deres hoppeborge, ligesom
Lions naturligvis også sælger deres populære burgere hele weekenden.

Den Nye Stil
Ina Juhl

Møllegade · 6330 Padborg
Tlf. 74 37 60 90
www.sydbank.dk

Lenes Fodpleje
& Zoneterapi
Lene Jørgensen · joergensen.lene@live.dk

Kirkevej 2 · 6360 Tinglev · Tlf. 29 87 14 64
(lige overfor Tinglev Kirke)

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

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

Stoltelundvej 9 - 6360 Tinglev
mail@NTTS.dk - www.ntts.dk
Tlf. 7467 6842
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Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter
2 stk. svinemørbrad

Gyros
700 g

00

45

KUN

00

85

Kalvesteaks
med eller uden marinade

Wienerschnitzler

350 g

00

45

Frokostplatte

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

6900

350 g

00

45

1/4 pålægsplade
3 slags pålæg

KUN

14000
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 3. - 7. august 2022
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Tinglev

Änglamark mælk

Coop pålæg

Skummet,
mini eller let

flere varianter

Pr. stk.

1 stk.

8

95

10,Coop mellemlagret
ost

Coop Skrabeæg

i skiver

15 stk.

29,Schulstad
Det Gode
Solsikkerugbrød

Pr. pakke

25,Pr. pakke

20,-

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 3. - 7. august 2022

Tinglev
11

GODE TILBUD FRA DIN LOKALE BAGER

Vi flytter tættere på naturen

altid

t
g
a
b
k
fris
brødåvarer
ed r
m
t
e
v
a
l
af høj
kvalitet

Et hjem tæt på skov eller
anden natur vægter højere
hos danskerne end før corona, viser flyttebarometer.
Flere danskere vil bo med
naturen tæt på end før corona, fortæller Home.
Udsagnet viser sig i mæglerkædens flyttebarometer,
der er gennemført blandt
2.000 danskere af analyseinstituttet YouGov.
Siden 2020 er andelen af
danskere, der prioriterer at
bo tæt på skov og natur steget fra 30 % til 36 %. Det er
en 'statistisk signifikant'
fremgang.

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

I spørgeundersøgelsen har
Home spurgt danskerne om
de ting, der betyder mest for
hjemmets beliggenhed. Respondenterne kunne vælge

kl. 6.00-18.00
kl. 6.00-17.00

FÅ JOB SOM OMDELER
… ET SKRIDT PÅ VE JEN

LIGE NU SØGER VI OMDELERE
Omdelerjobbet er et rigtig godt skridt på vejen til at lære arbejdslivet
at kende. Samtidig giver det mulighed for at tjene ekstra penge.
Lige nu har vi ledige ruter i nærheden af, hvor du bor.
Vi har omdeling onsdag og torsdag.

BLIVOMDELER.NU
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Tjek ind på blivomdeler.nu
og læs mere – her kan du også
søge jobbet som omdeler.

ELLER RING PÅ 70 10 40 00

op til tre ting blandt 12 udvalgte ønsker.
»Skov og natur har længe
været blandt de største flytteønsker, men coronatiden
har kun skruet op for de
'grønne' ønsker hos danskerne, der både har søgt ud
i naturen og er flyttet efter
naturen,« siger Michael
Dalsager, der er senior
kommunikationskonsulent
og talsperson i Home.
At bo ’tæt på skov og anden
natur’ er i år kun overgået
af at bo ’tæt på indkøbsmuligheder’.
De grønne tendenser kan
ses på flere måder på boligmarkedet. Eksempelvis har
flere danskere bosat sig i
mere landlige kommuner
væk fra de større byer, og

mange flere har købt sommerhus i coronatiden, der
typisk også ligger i eller tæt
på naturområder.
I byerne er betydningen af
det grønne åndehul også
vokset. Faktisk er det at
have en have blevet det vigtigste parameter, når det
handler om hjemmets kvaliteter, viser flyttebarometeret.
»Man kan sagtens tolke
natur- og have-ønskerne
som to sider af samme sag.
Vi prioriterer at komme ud
og få grønt under fødderne
og blå himmel over hovedet. Skal vi ikke bare kalde
det en af de bedre bivirkninger ved corona,« siger
Michael Dalsager.

Aabenraa Kommunes
mobilitetsplan er vedtaget
På byrådsmødet i sidste uge
blev Aabenraa Kommunes
nye mobilitetsplan vedtaget. Planen bygger på et
fundament af bæredygtighed og trafiksikkerhed og
er overligger for politiske
og administrative indsatser
på mobilitetsområdet i de
kommende år.
Gennem inddragelse af
mere end 1000 borgere
samt andre interessenter er
Aabenraa Kommunes mobilitetsplan blevet til. Onsdag 29. juni blev planen
vedtaget i byrådet, som nu
har nikket til det grundlæggende fundament, som
fremtidens indsatser på mobilitetsområdet bygger på.
»Det har været vigtigt for os
at få en status på, hvor vi
står med mobiliteten i Aabenraa Kommune og en
sammenhængende rammeplan for fremtidige handlinger. Planen beskriver de
udfordringer og problemstillinger, men også de løsninger, som vi i Aabenraa
Kommune ser i den kommende tid. Jeg ser frem til,
at der både fra politisk og
administrativt hold i fremtiden kan bygges videre på at
forbedre mobiliteten for
borgerne i Aabenraa Kom-

mune,« siger borgmester
Jan Riber Jakobsen.
Den overordnede vision for
mobilitetsplanen er, at;
»Aabenraa skal være en
kommune, hvor aktiv transport kan og skal være det
naturlige valg«. Som grundlag for visionen er der udpeget fem fokuspunkter, der
sætter rammer for mobilitetsindsatsen i hele kommunen.
Landdistrikter,
Cyklisme, Aktivt byliv, Digital mobilitet og Fremkommelighed for alle.
»Mobilitetsplanen giver os
for alvor et grundlag for at
udvikle og forbedre mobilitetsområdet i hele Aabenraa Kommune. På et
grundlag af bæredygtighed
og trafiksikkerhed er planen med til at skabe rammerne for de kommende
års arbejde på området, og
jeg glæder mig til, at vi fra
politisk side skal være med
til at gøre mobiliteten
endnu bedre i hele kommunen,« siger formand for udvalget for Plan, Teknik og
Landdistrikter, Dorte Soll,
og fortsætter:
»Jeg opfatter planen som en
form for forventningsafstemning mellem borgerne

og Aabenraa Kommune.
Når så mange borgere og
interessenter har bidraget,
så har vi et ansvar for at
lytte og overveje tiltag og
ændringer, der kan forbedre
mobiliteten. De fem fokuspunkter i planen rammer
mobiliteten godt ind, og der
er gode forbedringsforslag i
planen til hvert af punkterne.«
Den godkendte mobilitetsplan understøtter desuden
Aabenraa Kommunes udmøntning af Klimahandleplanen, som er under
udarbejdelse som en del af
DK2020 med arbejdet mod
70 procents Co2-reduktion.
Mobilitetsplanen har været
i offentlig høring i otte uger,
lige som den har været
sendt til kommentering hos
blandt andre lokalråd, Handicaprådet og Seniorrådet.
Den færdige plan er justeret
til efter høringssvar fra parterne, og her har blandt
andet Seniorrådet i Aabenraa Kommune sikret, at der
i planen også tages højde
for at understøtte mobiliteten på andre måder for bevægelseshæmmede personer.

Venstre i Tinglev holder
topmøde med kendte politikere

Venstre i Tinglev og omegn
afholder i næste uge et topmøde, hvor de får besøg af
tre af partiets politikere.
Venstre formand Jakob Ellemann-Jensen deltager i
mødet, hvor han vil tale om
Venstres vej frem mod
næste folketingsvalg.

Dagens anden gæst er
Asger Christensen, der er
medlem af Europa-parlamentet. Asger vil fortælle
om EU-valget og om den
aktuelle mangel på fødevarer.
Dagens sidste gæst er det
sønderjyske medlem af Folketinget Hans Christian

Kom og se

det store udvalg i køkken,
bad og garderobe

Schmidt, tidligere transportminister, som vil fortælle om vigtigheden af de
2% af BNP som går til det
danske forsvar samt om
vores lokale arbejdspladser.

Vi har meget
konkurrencedygtige priser
www.bbkogb.dk

Der vil være mulighed for at
stille spørgsmål til alle tre
politikere.

Butikken er åben
Mandag og torsdag kl. 15.00-17.30

27 spillede petanque i Tinglev
På tennisklubbens baneanlæg stillede 27 veloplagte
spillere op til de forestående kampe.
Kun tre vandt alle tre
kampe, 12 vandt to kampe,

syv vandt en kamp og fem
nåede ikke at vinde.
Der var præmie til Ruth
Appel, Paula Jacobsen, Nicolaj Jacobsen, Jørgen Johansen, Erik Machmüller,

Arne Jacobsen, Peter
Appel, Lone Peterson og
Laurids Hansen.
Efter kampene blev der
hygget ved den fælles spisning.

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

Guld til petanquespillere fra
DGI Sønderjylland
Petanque-spillere fra DGI
Sønderjylland har været til
landstævne i Svendborg, her
gik det så godt at to hold
kom hjem med guldmedaljer. Det er første gang i foreningens historie.
Gunnar Jensen fra Hjordkær Petanque og Conny
Wollf fra Søgård Petanque
vandt førstepladsen i dici-

Før

➞

Efter

➞

Efter

Årlig
behandling
med skum
holder algerne
væk

plinen double, hvor hele 84
hold deltog.
Også Ejvind Kjeldstrøm,
Karin Grave, Gunnar Jensen, alle fra Hjordkær Petanque vandt sammen med
Conny Wollf, Søgård Petanque, Herbert Gyamaty
og Anni Bøtker fra Tarup
petanque en 1. plads med
deres 6-mands hold.

Før

Fliserensg fra

incl. imprægnerin

4pr.5m.2

(Sand kan tilkøbes)

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

Brian tlf. 28 77 52 52 · info@safrens.dk
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Udgivelser
2022
Uge 2 onsdag/torsdag 12./13. januar

Indleveringsfrister

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

Hele, halve og kvarte sider senest:

Uge 8 onsdag/torsdag 23./24. februar

ONSDAGE KL. 12.00

Uge 10 onsdag/torsdag 9./10. marts

Bekendtgørelser, taksigelser,
tillykke samt mindre annoncer senest:

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

TORSDAGE KL. 16.00

Uge 19 onsdag/torsdag 11./12. maj

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

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

SAMME OPLAG I ALLE UGER:

9.000 HUSSTANDE

ÅBNINGSTIDER: mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38 · mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
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Nyt tiltag i løbeklubben
i Bylderup
Løbetrænerne i Bylderup
og omegnens gymnastikklub (BOG) har måttet
sande, at Corona og restriktioner har gjort, at klubbens
medlemmer er skrumpet
noget ind.
Derfor har klubben arrangeret en åbent hus dag, hvor
de får besøg af Danny Callesen fra DGI, der holder et

kort oplæg om, hvad man
får af fysiske og menneskelige oplevelser ved at deltage i et gå- eller løbehold.
Herefter vil der være introduktion til et helt nyt gå- og
løbehold, hvor der startes
med gang og gradvist kommer der mere og mere løb
ind, med det mål, at man
efter et 12 ugers forløb kan
løbe 5 km.

Invitation

I anledning af min 50 års fødselsdag,
vil jeg gerne se familie, venner og naboer

lørdag den 3. september kl. 18.00
i Uge Forsamlingshus
Med venlig hilsen

Duerne fra Tinglev Brevdueklub har igen været til
kapflyvning. Weekenden
bød på varmt og lummert
vejr, og det gav meget
spredte hjemkomster.

MÆRKEDAGE

Zeven - 187 km:
1) Familien Nissen, 1248
mpm, 2) Team Nicolaisen,
1237 og 3) Team Hansen,
1179.
Zeven Sport - 187 km:
1) Team Carstensen, 1273
mpm, 2) Team Nicolaisen,
1258 og Familien Nissen,
1194.
Zeven Unger - 187 km:
1) Team Carstensen, 1257

Minden Sport - 298 km:
1) Ib Rosager, 1219 mpm,
2) Team Hansen, 1165 og
3) Team Nicolaisen, 1154.
Minden Unger - 298 km:
1) Team Hansen, 1222 mpm
og 2) Team Nicolaisen, 1180.
Antwerpen - 536 km:
1) Team Carstensen, 906
mpm, 2) Ib Rosager, 822,
3) Team Hansen, 774.

Tinglev
Bil tlf. 21 20 15 43

v/ Morten Justesen

Følg os på Facebook
aabenraa.venstre.dk

SALG
MMERPLADE
NU OGSÅ NU ISTRERING I
OG OMREG
TØNDER
PADBORG OG

Sønderskovvej
Gerne tilmelding på SMS før 19. august
på tlf. 40 85 06 36

Minden - 298 km:
1) Team Hansen, 1214 mpm,
2) Team Carstensen, 1131 og
Team Nicolaisen, 1125.

2000 kg. box/flyttetrailer 8 kubikmeter
2700 kg. autotrailer
400 kr. pr. dag/800 kr. pr. weekend

Carsten Petersen

Brevduerne har været
på vingerne igen
mpm, 2) Team Nicolaisen,
1091 og Team Hansen, 1080.

NYHED: Trailerudlening

BRYLLUP
Lørdag den 6. august vies i
Fårup Kirke Dorte Koch
Frandsen, Galten d.a. Inger
Visti Frandsen, Stade til
Helge Koch Frandsen, Galten s.a. Tommy Koch Jensen, Skanderborg.

___________________________________________________________

Kære
mor/svigermor og
far/svigerfar
Stort tillykke med sølvbrylluppet den 16. august 2022.
Vi glæder os ubeskriveligt
meget til at fejre denne
skønne dag med jer.
Vi ønsker jer alt held og
lykke i fremtiden.
Mange hilsener fra
Hej Britta og Benny
børn og svigerbørn
Stort tillykke med jeres Ps. der er ingen morgensølvbryllup den 16. august.
sang den 16.08.22.
___________________________________________________________
Håber I får en dejlig dag.
Vi glæder os til festen.
Camilla, Casper,
Jytte og Freddy
___________________________________________________________

BLIKKENSLAGER
ARBEJDE

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

Ring og få et
godt tilbud!

ANLÆGSGARTNER FRANK HANSEN
Kalveknækket 9 . 6340 Kruså
Tlf. 74 76 15 20

Udfører alt indenfor:

VAND - VARME - SANITET
BLIKKENSLAGERARBEjDE

Petersen’s VVS

v/ Jørgen Petersen

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

Garverland 10A · 6372 Bylderup Bov
Mobil 21 70 15 07 · Telefax 74 76 15 07
E-mail: mail@petersensvvs.dk

Tagrender - så er det blikkenslageren...

Alt indenfor tømrerog snedkerarbejde.

Ønsk tillykke i

Hej med jer
Hjertelig tillykke med jeres
fødselsdage:
Victoria den 20. juli med de
2 år og William med de 10
år.
Mange knus fra
Bedstemor og Bedstefar

___________________________________________________________

Er det tid til

Ring og hør

ny varmekil

nærmere om

de?

tilskud

Service - reparation - nyt indenfor

Telefon 21 72 08 35

• Staldinventar
• Pillefyr/varmepumer
• Landbrugsmaskiner • Vand
• Hydraulik
• Havemaskiner
Hærvejen 9 · Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk
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H.M. Dronningen besøgte
Aabenraa Kommune

Efterårsprogram
Det foregår i Rebbølcentret.
Udflugt til Ribe

Koncert med Dyvohry

Den 18. august kl. 10.00 kører vi en
tur til Ribe, Danmarks ældste by.
Kl. 11 ankommer vi til Ribe, hvor vi
skal se Ribes gamle bydel og domkirken.
Der er tale om en guidet tur på ca.
2 timer, med mange spændende detaljer og fortællinger.
Pris for medlemmer og ikke medlemmer 350 kr. incl. frokost på
Hotel Ribe.
Tilmelding på vores hjemmeside:
Ældresagen i Tinglev
eller Johannes tlf. 40 31 50 47 eller
Preben tlf. 40 29 01 25
Senest tilmeldig den 22. september
på vores hjemmeside - efter først til
mølle princippet.

Det ukrainske orkester giver
koncert mandag den 10. oktober
kl. 14.30 og kl. 19.00.

Sangcafé
Tirsdag i lige uger kl. 9.30
Sæsonstart den 23. august.

Høstfest på
Saxborg Kro
Den 9. september kl. 18.00
Pris og menu er ikke fastlagt,
se vores hjemmeside senere.
Tilmelding på vores hjemmeside:
Ældresagen i Tinglev eller
Johannes tlf. 40 31 50 47 eller
Preben tlf. 40 29 01 25.

Koncert med
Richardt Ragnwald
Den 28. september kl. 14.30.
Richardt kommer og synger mange
af sine kendte sange.
Arrangementet varer fra kl. 14.30 til
kl.16.30 med en kaffepause midt i.
Arrangementet er gratis, dog koster
kaffen 50 kr.
Tilmelding på vores hjemmeside:
Ældresagen i Tinglev eller
Johannes tlf. 40 31 50 47 eller
Preben tlf. 40 29 01 25.
Senest tilmeldig den 22. september
på vores hjemmeside - efter først til
mølle princippet.

Modeopvisning
Den 3. oktober kl. 14.00
Her kan du se den sidste »nye« mode.
Pris ikke fastsat endnu
Tilmelding på vores hjemmeside:
Ældresagen i Tinglev
eller Johannes tlf. 40 31 50 47 eller
Preben tlf. 40 29 01 25
Senest tilmeldig den 27. september.
efter først til mølle princippet.
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Canses City Stompers
jazzkoncert
Den 29. oktober kl. 19.30
De spiller i 3/4 time, derefter er der
pause, hvor du kan nyde din eventuelle tilkøbte smørrebrød, herefter
får du igen 3/4 times jazz.
Pris 200 kr. (Medlemmer af Ældre
Sagen dog kun 150 kr.)
Smørrebrød til pausen koster 30 kr.
pr. stk. og skal bestilles ved tilmelding. Øl, vand og vin kan købes.
Tilmelding senest den 23. oktober –
husk også bestilling af smørrebrød.
Tilmelding til Andreas Brandenhoff på tlf. 74 64 65 02.
Brug eventuelt telefonsvarer, hvis
der ingen er, der tager telefonen.
Efter først til mølle princippet.

Julefest
med kaffebord
Den 4. december kl. 14.00
Ældre Sagen sørger for jule underholdning musik m.m.
Kom til et hyggeligt julearrangement
Der er ingen tilmelding.
Julefesten er gratis

Jørn Buch foredrag
mandage kl. 14.30

Den 29. august ”Stalin”.
Den 19 september ”Hærvejen”.
Den 24. oktober
”Da Sønderjyderne vågnede”
Den 11. november våbentilstandsdagen – Bjolderup Kirke
Frokost og foredrag
”Sønderjylland og den russiske
front” Foredraget foregår i Rebbølcentret.
Den 21. november ”Lübeck”
Den 12. december
”Danske kunstnere i Rom”

H.M. Dronningen var mandag 18. juli på et kort besøg
på Aabenraa Havn, hvor
hun blev modtaget af borgmester Jan Riber Jakobsen.
Efter at have modtaget
blomster, hilst på en række
indbudte gæster og de fremmødte tilskuere kørte H.M.
Dronningen videre mod
Gråsten.
Det korte besøg blev over
overværet af en stor tilskuerskare, der fik lejlighed til at
vinke til H.M. Dronningen,
inden hun fortsatte mod
Gråsten.

Sommerhuspriserne
steg i første halvår af 2022
Trods stigende renter, inflation og øgede energipriser
har sommerhusejere tjent
næsten 76.000 kr. siden
nytår målt i murstenskroner. Foden er lettet en
smule fra speederen på boligmarkedet i 2022, men der
er stadig godt gang i sommerhusmarkedet, vurderer
Nybolig.
Danskere, der i disse måneder går med overvejelser
om at sælge deres sommer
sommerhus, har fortsat gode kort på
hånden. For selv ikke inflation og stigende renter ændrer på danskernes store
behov for at komme ud i
naturen og slå benene op.
Siden januar er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på sommerhuse i
Danmark steget fra 21.932
kr. pr. kvm i januar til 22.776
kr. pr. kvm i maj – svarende
til en stigning på 3,9 pct. For
et typisk dansk sommerhus
på 90 kvm betyder det en
værdiforøgelse på knap
76.000 kr. i første halvår af
2022. Det viser friske markedstal fra Boligsiden, som
ejendomsmæglerkæden Nybolig har analyseret.
Ifølge pressechef Alexander Falck Winther vidner
det om et sommerhusmarked, hvor der stadig er god
aktivitet. Det gælder især i
populære sommerhusområder som Sjællands Odde,

Syddjurs, Falster, Bornholm
og langs den jyske vestkyst.
»Vores mæglere melder om
et lidt roligere marked end
de foregående to år, men
her var også tale om to år
præget af ekstraordinær
stor handelsaktivitet grundet coronapandemien og
samfundsnedlukningerne,
der kickstartede danskernes sommerhusdrømme.
Men der har fortsat været
pæn aktivitet i de populære
sommerhusområder henover første halvår i 2022,«
siger han.
Landegrænserne er for
længst åbnet igen, og selvom coronavirussen fortsat
spøger i kulissen, er pandemien godt under kontrol, og
et utal af danskere planlægger i år at tilbringe sommer
sommerferien i udlandet.

Fortsat gode betingelser
for sælgere
Et stigende boligudbud
giver køberne flere sommerhuse at vælge imellem,
og derfor skal man som sælger nok i lidt større grad
end tidligere forberede sig
på prisnedslag og lidt længere salgstider i andet halvår.
Men det er ikke ensbetydende med, at man som sælger ikke har gode kort på
hånden. For udover fortsat
stigende kvadratmeterpriser i 2022, er den gennemsnitlige salgstid på sommerhuse faktisk faldet fra 122
dage i januar til 115 dage i
maj. Da coronapandemien
brød ud i marts 2020, var
den gennemsnitlige salgstid
helt oppe på 265 dage.
Ifølge boligsidens tal er der
frem til uge 26 solgt 4.822
sommerhuse i Danmark.

Spil minigolf
med Ældre
Sagen
Ældre Sagen i Lundtoft inviterer til tre omgange gratis minigolf i løbet af august
måned, på banerne i
Bjerndrup Bypark. Her er
der plads til både nybegyndere og de lidt mere garvede.
Tilbuddet henvender sig til
60+.

___________________________________________________________

Kartofler
i 500 år
Mens du nyder dagens
nyopgravede kartofler fra
egen have til et dejligt stykke
kød fra grillen, kan du sende
en venlig tanke til Sydamerika, for det er herfra kartoflen stammer. Man mener, at
kartoflen har været dyrket i
Sydamerika gennem 5.000
år. Det var spanske opdagelsesrejsen- de, der bragte kartoflen til Europa i det 16.
århundrede.

___________________________________________________________

Høst og så
i august

Tinglev Begravelsesforretning

Der er p.t. fuld gang i drivhuset, hvor blandt andet vindruerne modnes og er fine at
spise hen i august. Det kan i
august også stadig betale sig
at så i drivhuset - blandt
andet radiser og salat.

arrangerer

Thomas
Møller
Jensen

Kurt
Jensen

• GARANTI
• TRYGHED
• SIKKERHED

___________________________________________________________

Gudstjenester
TINGLEV
Søndag d. 7/8 kl. 10.30.
Søndag d. 14/8 kl. 19.00.

Døgnvagt 74 64 42 11

BJOLDERUP
Søndag d. 7/8 kl. 10.30.
Søndag d. 14/8 kl. 10.30.

bjolderup-uge

BYLDERUP
Søndag d. 7/8 kl. 9.00.
BURKAL
Søndag d. 14/8 kl. 9.00.
BYLDERUP-BOV
LM FRIMENIGHED
Søndag d. 7/8 kl. 10.30.
NORDSCHLESWIGSCHE

GEMEINDE
TINGLEV:
Søndag d. 14/8 kl. 10.30.

60+ udflugt
tirsdag den 6. september 2022
til Tirpitzmuseet ved Blåvand
og Ribe Domkirke
Se hele programmet på
www.bjolderup-uge.dk.
Pris kr. 395,00.

Der BDN
Renz-Jündewatt und
der Sozialdienst
Buhrkall

Tilmelding senest 8. august til
Edel Kristensen på edel@c-h-k.dk
eller tlf. 20 74 61 67.

lädt ein zur einem

gemütlichen Nachmittag

Bjolderup-Uge Menighedsråd

Am Dienstag d. 9. Aug. um 15.00 Uhr,
im Panbo’s Kunstmuseum.
Um 16.45 gibt es dann ein Pariserbøf im
Under Sejlet. Kst. 200kr.

Tinglev-Uge
Pensionistforening

Bylderup og Omegns
Gymnastikforening

tur til familiekollektivet
Langagergård
ved Avnbøl tirsdag 23. august
Afgang fra Centerpladsen i Tinglev kl. 12.45
(samkørsel).
Tilmelding til Birgit tlf. 28 40 46 21.
Tinglev og Uge Pensionistforening

Lundtoft

Lyst til at prøve
minigolf?
Ældresagen Lundtoft har lejet de nye baner i
Bjerndrup Bypark og inviterer til gratis minigolf
tre fredage i august fra kl. 10.00 - 12.00

Det er fredag den 5/8, 12/8 og 19/8.
Tag selv kaffe eller andet med.
Sidste gang slutter vi dog af med en
ringriderpølse og lidt drikkelse.
Ingen tilmelding - bare mød op.
Adressen er Bjerndrup Bygade 30b.
Der kan parkeres i parken og ved Bjerndrup
forsamlingshus.

Fahrgemeinschaften soll gerne möglich werden.
Anmeldungen bitte an G. Asmussen
tel. 29 39 92 91, bis 7. Aug.

BOG Badminton

Kontaktperson er Severin Stollig Sivesgaard på
23 64 01 72.

afholder

banefordelingsmøde
i Tinglev og Omegn
inviterer til

Topmøde
torsdag den 11. august 2022
kl. 17.00 på Hotel Kløver Es
Mød Venstres formand Jakob
Ellemann-Jensen som vil tale om
vejen frem mod næste folketingsvalg.
Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål til Jakob Ellemann
Jensen.
Vi får også besøg af Asger Christensen fra EU og
Hans Christian Schmidt tidligere transportminister.
Arrangement incl. menu: Kong Fiddes Livret
samt hjemmelavet is og kaffe (excl. drikkevarer)
koster kr. 268,Bindende tilmelding til Benny Gröhn på mail:
bng.benny@gmail.com eller sms 30 31 98 38
senest den 5. august
Indbetaling til Venstre Tinglevs konto i Sydbank
8061 1031529 med navn og antal personer
Vel mødt

onsdag den 17. august kl. 18.30
i Idrætscentrets mødelokale
Vi har i år tider til badminton:
Mandag fra kl. 18.00
Onsdag fra kl. 17.30
Fredag fra kl. 9.30
”Mød op og få din tid” Husk der er altid plads til
nye badmintonspillere

Vigtige datoer i BOG:
Åbent Hus i løbeklubben
Den 15. august kl. 17.30 i Bylderup Hallen
for personer med interesse for at starte gå- eller
løbeture.
Danny Callesen fra DGI kommer og holder et kort
oplæg, om hvad man får af fysiske og menneskelige
oplevelser ved at deltage på et gå- eller løbehold.
............................................

BOG-løbet
Den 31. august kl. 17.30
Er der spørgsmål er I velkommen til at kontakte
formand Lone Andresen, mail: lone.a76@gmail.com
eller mobil 20 84 26 88 efter kl. 15.00.

Sommerkoncert

med Gazværk
torsdag den 18. august kl. 19.00
i Tinglev Kirke

Bandet GAZVæRK har mere end 20 års
erfaring i Kim Larsen og Gasolins melodier.
De er et band, der med entusiasme og spillelyst
tager dig med ud i det store univers af Kim
Larsen og Gasolins uforglemmelige evergreens.
Få en glad oplevelse, smør stemmebåndet og
spring på nostalgibølgen, når Gazværk tanker
op til eksplosion.
Entre 125 kr.
Billet kan købes ved
Kocks Bageri eller ved indgangen.
Arr.:
Tinglev Menighedsråd
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Tinglev kirke
Gudstjenester
i Tinglev kirke

Organisten
meddeler

præsten
orienterer

kommende
aktiviteter

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

Babysalmesang
Om torsdagen er der babysalmesang for børn i alderen 0-9
mdr. Vi starter kl. 10.00 med salmer, børnesange, rytmer, små
danse og meget andet.
Bagefter hygger vi med kaffe og
te og lækkeri-er. 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 oprettet et hold til babysalmesang
Så ring og meld til. så kan vi måske få startet op.

Sognepræst og feltpræst
Tilbage i foråret blev spurgt, om
jeg kunne have lyst til at blive
feltpræst. Efter at have deltaget
i et informationsmøde i Aalborg
i marts måned, og efter at have
talt med Hær-provsten et par
gange, sagde jeg ja. Dette indebærer, at jeg siden foråret har
været tilknyttet Efterretningsregimentet i Varde, hvor jeg skal
løfte nogle opgaver i samarbejde med de to andre feltpræster,
der er tilknyttet bataljonen. At
jeg er blevet feltpræst, betyder
ikke, at jeg ikke længere skal
være sognepræst i Tinglev. Blot
betyder det, at jeg også har fået
en specialfunktion. Jeg vil skulle
på en række kurser med mere,
ligesom det forventes, at jeg vil
være til stede ved regimentet
ved særlige lejligheder.
I mit fravær vil sognepræsteembedet i Tinglev blive dækket under den almindelige rådighedsordning, som det kendes fra for
eksempel ferieafløsning.

Koncert

7. august 8. søndag e. trinitatis
kl. 10.30 v/Søren Wogensen
14. august 9. søndag e. trinitatis
kl. 19.00 v/Søren Wogensen
21. august 10. søndag e. trinitatis
kl. 10.30 v/Søren Wogensen
28. august 11. søndag e. trinitatis
kl. 10.30 v/NN
4. sept. 12. søndag e. trinitatis
kl. 10.30 v/Søren Wogensen

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

Indre Mission

Sognekor
Onsdage kl. 19.00 i Kirken
Vi synger fra 19.00 - 20.30 og
hygger efter-følgende med kaffe
og kage i ”Den gamle sko-le”
Vi har plads til flere!

August
Torsdag d.25. kl. 19.30
Møde i Den Gamle Skole
v/ Sognepræst
Poul Erik Gildhoff
Burkal – Bylderup Pastorat

Ældreeftermiddag
efterår 2022
I Den Gamle Skole ved Tinglev
Kirke.
Den 31. august
Sognepræst Søren Wogensen
Den 28. september
Fotograf og gammel “Tingleknejt” Jørn Ungstrup Fåborg.
Den 26. oktober
Sang og musik med Doris og
Gunnar.
Den 14. december
Julefrokost.
Ældreeftermiddage starter
kl. 14.30 og slutter kl. 16.00.
I indeværende år er det gratis at
deltage.
Julefrokost inkl. en snaps og en
øl koster kr. 100,-

Opstart efter sommerferien
onsdag d. 17.8 2022 kl. 19.00

Kirkelige
handlinger

Deltagelse til Ældreeftermiddage i 2023 kommer til at koste kr.
100,- for hele året.
Sommerudflugt koster kr. 100,Julefrokost kr. 100,-

Døbte:
26/6: Aksel-Cornelius Lund
Skræddergaard
26/6: Nohr Raeder Johansen

Husk, alle er velkomne og vi ses.

Bisatte og begravede:
17/6: Jakob Anthoni Voltelen
17/6: Helga Christiansen
6/7: John Melitor Agertoft
8/7: Cathrine Nissen
12/7: Rune Hvidtved Schmidtke
20/7: Anni Nielsen
23/7: Britta Viola Nielsen

Høstgudstjeneste 2022
Søndag d. 18. september holdes
der høstgudstjeneste i Tinglev
Kirke kl. 10.30. Mere info om
dagen følger i næste måneds kirkespalter.

Guldbryllup:
21/7: Signe og Gunner Hansen

Tinglev
kirke

Gazværk giver koncert i kirken
torsdag den 18. august 2022
kl. 19.00
Få en glad oplevelse, smør stemmebåndet og spring på nostalgibølgen, når Gazværk tanker op
til eksplosion.
Entre 125 kr.

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

menihedrådet
orienterer
Næste ordinære møde
tirsdag den 16. august kl. 19.00

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

Tinglev kirkes hjemmeside har følgende adresse: www.tinglevkirke.dk
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Kvindekredsen:
Elna Hansen
Åløkke 94, Bylderup-Bov
tlf. 20 12 49 94
ncwolff@hotmail.com



    

Publikum trodsede regnen og
kom til teater på Centerpladsen
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Krolfspillerne fra Bolderslev
har været i kamp

  =

-' 0



!" #$

Teatret Møllen besøgte i starten af juli Centerpladsen i Tinglev, hvor de optrådte med teater
teaterstykket Den vægelsindede. Netop denne dag viste sommeren sig ikke fra sin bedste side, men
publikum og skuespillere holdt ud trods regnen.
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Banerne på Rømø var drilske.
Krolfspillerne fra BVU har
været på deres årlige tur til
Rømø, hvor de fik spillet
fire runder afbrudt af en
kaffepause halvvejs. Banerne havde flere uforudsete forhindringer i form af
spor og sand.
Efter endt spil blev det tid
til at ose lidt på Lakolk
hvorefter sulten blev stillet
hos Astrid og Laurids, der
lægger have og hus til hver
gang krolfspillerne er på
Rømø.
Dagens vinderne blev også
hædret med en lille gevinst,
som gik til Leif, Frank og
Astrid.
Stævne i Tønder
De kamplyste spillere har
også været til krolfstævne i

Tønder. Her havde klubben
13 spillere med.
Anne Marie Andersen kom

i B-finalen hvor hun fik en
4. plads.

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

August
Fre. 5-7. Tinglev Fællesringriderforening afholder byfest på Ringriderpladsen ved
Flensborglandevej.
Tir.
Frank, Astrid og Egon var de tre bedst på Rømø

9. BDN Renz-Jündewatt und der Sozialdienst Buhrkall inviterer til besøg på
Panbos kunstmuseum kl. 15.00 efterfølgende spisning på Under Sejlet.

Tor. 11. Venstre Tinglev og omegn afholder topmøde på Hotel Kløver ES kl. 17.00.
Lør. 13. Grænsefest i og ved Dorfhalle Jardelund fra kl. 17.00 - gratis adgang.
Ons. 17. BOG Badminton afholder banefordelingsmøde i Idrætscentrets mødelokale
kl. 18.30.
Tor. 18. Tinglev Kirke afholder koncert med Gazværk i kirken kl. 19.00.
Tir. 23. Tinglev/Uge Pensionistforening arrangerer tur til familiekollektivet
Langagergård ved Avnbøl. Afgang fra Centerpladsen i Tinglev kl. 12.45.

September
Tir.

6. Bjolderup-Uge menighedsråd arrangerer 60+ udflugt til Blåvand og Ribe.

Krolfspillere fra Bolderslev til stævne i Tønder
19

3RXO(ULN%HFK5ºGHNUR$6
%ULDQ'0DUFXVVHQ
%JHIPMRKWPIHIV
TEVXRIVINHQ©KPIV
SKZEPYEV1()

(MHQGRPVP¨JOHU0'(

1<+('

-RQDV0ºOOHU
.RUWHJDDUG
4EVXRIVINHQ©KPIV
1()

6DUDK6FKPLHJHORZ
)NIRHSQWQ©KPIV
1()

$QGUHD
6NMºQQHPDQQ
)NIRHSQWQ©KPIV
1()

5LNNH%DQJ0RULW]
7EPKWOSSVHMREXSV
INIRHSQWQ©KPIV
1()

+RYHGJDGHQ7LQJOHY

9LOODPHGY¨UHOVHU
0DVVLYUºGVWHQVYLOODPHG
VW§OSURοOWDJRJHQJRGFHQWUDO
EHOLJJHQKHG3ODQOºVQLQJHQ
LQGE\GHUPHGEU\JJHUV
EDGHY¨UHOVHIUD HUQHPHG
JXOYYDUPHVDPWNºNNHQIUD
 HUQHPHGJXOYYDUPH
/\VI\OGWVWXHPHGODPLQDWJXOYRJ
KYLGWPDOHWOLVWHORIW7RY¨UHOVHUL
VWXHSODQRJY¨UHOVHUS§
VDOHQVDPWVWRUVWXHPXOWLUXP
PHGODPLQDWJXOYRJKYLGWPDOHW
OLVWHORIWWLONLSbb9¨UNVWHGXGKXV

/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK






+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VX

Qu
Qu



7EK
/SRXEOX

1<+('




1<+('

6WDGLRQYHM%ROGHUVOHY

)ORWPXUVWHQVYLOODFHQWUDOWL%ROGHUVOHY
%HOLJJHQGHFHQWUDOWL%ROGHUVOHYοQGHUGXGHQQHUHJXO¨UH
PXUPHVWHUYLOOD6RYHY¨UHOVHRJEºUQHY¨UHOVHU7LGOºVWEDGHY¨UHOVH
RJNºNNHQPHGVNDEVHOHPHQWHUIUD+\JJHOLJVWXHPHG
JXOYYDUPH
/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK
7EK







+VYRH
&SPMKO©PHIV
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VXSQF
/SRXEOX

Qu
Qu




6MRK
LZIVH
E
JVE K

+MRUGN¨UYHM5DYHG%ROGHUVOHY

5XPPHOLJWODQGVWHGPHGWLOKºUHQGH+$
NL
M G
/DQGOLJWEHOLJJHQGHRJDOOLJHYHOFHQWUDOWLIWVWºUUHE\HUVRP$DEHQUDD

/»FIVRIIV
MOOIK¨IXT¨
WSQQIVJIVMI

7ºQGHUGHQGDQVW\VNHJU¨QVHRJYHVWN\VWHQ,IºOJH%%5οQGHVGHU
PtEHERHOVHPtXXGQ\WWHWWDJHWDJHDUHDO'HUXGRYHUPt
XGKXVY¨UNVWHGRJPtWHHQDJHDIGHOLQJ
/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK
7EK







+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VX
/SRXEOX

LE
Qu




8UQHKRYHGYHM%ROGHUVOHY

0ºUN¨U%\OGHUXS%RY

)DPLOLHYLOODPHG
EDGHY¨URJY¨U

5XPPHOLJIDPLOLHEROLJ
PHGY¨UHOVHU

/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK
+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VXSQF
7EK
/SRXEOX

/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK
+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VXSQF
7EK
/SRXEOX





Qu
Qu









Qu
Qu





1ºUUHPDUNHQ7LQJOHY

%DMVWUXS1\YHM7LQJOHY

5XPPHOLJYLOODPHG
Y¨URJEDGHY¨UHOVHU

<GHUVWYHOKROGWYLOOD
PHGJRGJDUDJHXGKXV

/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK
+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VX
7EK
/SRXEOX

/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK
+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VX
7EK
/SRXEOX





Qu
Qu





1<+('





Qu
Qu





6ºQGHUVNRYYHM7LQJOHY

)DPLOLHYLOODPHGY¨U

-HUQEDQHVYLQJHW%ROGHUVOHY

6NRYIHQQHQ7LQJOHY

5ºQVGDPYHM3DGERUJ

9HOKROGWHMHQGRPPHG
OHWSDVVHOLJJUXQG

6.8))(6$*

5XPPHOLJYLOODPHG
XGVLJWWLOPDUNHU

/SRXERXTVMW

730+8XMPO»FIV
9HFIXEPMRK

)NIVYHKQH

JVE8]WOPERH
&VXRXYINYHK

+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VXSQF
7EK
/SRXEOX

Qu
Qu





('&3RXO(ULN%HFK
5ºGHNUR$6
+¨UYHMHQ
5ºGHNUR


/SRXERXTVMW

730+8XMPO»FIV
9HFIXEPMRK

)NIVYHKQH

JVE8MRKPIZ
&VXRXYINYHK

+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VX
7EK
/SRXEOX

Qu
Qu





/SRXERXTVMW

730+8XMPO»FIV
9HFIXEPMRK

)NIVYHKQH

JVE*V»WPIZ
&VXRXYINYHK

+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VXSQF
7EK
/SRXEOX

Qu
Qu





/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK






+VYRH
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VXSQF

('&3RXO(ULN%HFK
$DEHQUDD$6
5§GKXVJDGH
$DEHQUDD


Qu
Qu



7EK
/SRXEOX




'HWKDQGOHURPDWJºUHVLJXPDJH

Lavenergi
termoruder
alle typer
20

5XPPHOLJIDPLOLHYLOOD
EHOLJJHQGHFHQWUDOWL7LQJOHYE\
RJW¨WS§QDWXUHQRPNULQJ
7LQJOHYPRVH6WXHSODQ
LQGHKROGHUHQWU«Y¨UHOVHU
EDGHY¨UHOVHPHGEDGHNDU
NºNNHQPHGDGJDQJWLO
EDJYHGOLJJHQGHEDJJDQJPHG
0LOWRQQDWXUJDVI\U3§VDO
οQGHUGXUHSRVPHG
ODPLQDWJXOY6RYHY¨UHOVHPHG
ODPLDQWJXOYRJEºUQHY¨UHOVHU
%DGHY¨UHOVHPHGYLQ\OJXOY
WRLOHWRJEUXVHNDELQH

PÅ LAGER HAR VI OGSÅ:

Acryl - råglas - spejle i metermål
- brændeovnsglas - lamineret glas - trådglas
- drivhusglas - gl. glas til antikke vinduer m.m.

Gl. Aabenraavej 4 · 6360 Tinglev

Tlf. 74 64 43 38

