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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

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

Over 40.000 kr. til Tinglev IF
Igen i år får Tinglev IF udbetalt et flot beløb i støtte fra OK og SuperBrugsen I Tinglev.
Torben Groos har på vegne af TIF modtaget 41.123,28 i sponsor penge.

KAFFE
LØSNIN G
TIL SMÅ ER
MELLEM OG
STO
FIRMAE RE
R

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

GODE TILBUD FRA DIN LOKALE BAGER

PRØV VORES

SMÅ KAGEMÆND

AF LÆKKER VANDBAKKELSE

1 stk. 16,2 stk. for

3000

– 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:

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

kl. 6.00-18.00
kl. 6.00-17.00

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

tlf. 22 27 20 64 · www.acmurer.dk

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

70 11 07 07

TAKSIGELSER
Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Hans Georg Roth’s
bisættelse ved Tinglev kirke den 11. august 2022.
Tak for kranse, blomster
og kærlige tanker.
Særlig tak til hjerteløberne, fanebærere og Jens
Egon for musik i kirken
Kærlig hilsen
Vera og familie

___________________________________________________________

Tinglev
Følg os på Facebook

Bil tlf. 21 20 15 43

v/ Morten Justesen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse, ved
min kære mand
Jan Hansen’s
bisættelse.
Tak for alle de dejlige besøg, smukke blomster og
hilsner vi har har fået igennem Jans sidste levetid.
Og en stor tak til hjemmeplejen og sygeplejersker
for kærlig og god pleje i
den sidste tid i vores hjem.
Tusind tak.
Annette,
Michael og Henrik

___________________________________________________________

Tinglev med i videospil Mindeord
Bestyrelsen for Tinglev
Frivillige Brandværnsorkester skriver mindeord
over Hans Georg Roth.

Snart udkommer et nyt videospil, der har omdrejningspunkt
om
den
dansk/tyske kvinde, Gerda,
der bor i Tinglev. I spillet bliver hun involveret i modstandskampen
i
Sønderjylland, under 2. verdenskrig.
Spillet er et historisk baseret
drama inspireret af virkelige
hændelser. Det er ikke-voldeligt og handler om at
redde så mange danske og
tyske liv som muligt, i de sidste måneder af krigen.
Spillet fremhæver det
smukke sønderjyske landskab og den lokale kultur og
arkitektur. Det er baseret på
arkivfotos og researchture

til Tinglev og omegn og er
inspireret af eller genskaber
ikoniske bygninger og lokationer fra historien - f.eks.
togstationen, kirken, kroen,
politigården m.m.
Spillet Gerda - a flame in
winter bliver udgivet på
Nintendo Switch og pc
(steam).

HALV PRIS
på beklædning og fodtøj i butikken,
den første lørdag i hver måned

Vestergaards Fodpleje

Vi afhenter møbler

V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard

(også fra dødsbo)
der kan sælges i vores butik
Ring om aftale, tlf. 50 52 20 11

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

KLOAKSERVICE
Weekendvagt 74 64 62 47

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

TELEFON 74 64 62 47 · Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev

Reparation og salg af

HVIDEVARER
n
stort udvalg i butikke

vi bortskaffer de gamle maskiner

Tinglev Fodpleje
og Hudterapi
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

EL-VAGT 74 64
64 40

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

74 64 40 56

Hvidevare-service
Rep. og salg af
hårdehvidevarer...
TINGLEV
TVÆRVEJEN 5 · 6360 TINGLEV · TLF. 74 64 40 38
MAIL@TINGLEV-BOGTRyKKERI.DK

Ingen startgebyr

HVIS UGEBLADET UDEBLIVER SÅ RING PÅ TLF. 74 64 40 38
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Nørremarken 2 · 6360 Tinglev
Telefon 74 64 40 56

Æret være Hans Georg
Roth’s minde!

Charlotte er ny direktør
i Business Aabenraa
Charlotte Hylleberg er ny
direktør for Business Aabenraa. Charlotte har solid
erfaring både indenfor det
offentlige og private erhvervsliv. Ud over en stærk
faglig profil, er hun også
meget engageret indenfor
frivilligt arbejde, hvor hun
er et kendt ansigt i bybilledet.
Formanden for Business
Aabenraas bestyrelse Anders Tourlin Kolte udtaler,
»Det er jo en speciel stilling,
der kræver, at man ved rigtig meget om rigtig mange
ting. Både indenfor det offentlige og det private erhvervsliv. Derfor har det
også været vigtigt for os at
finde én, med erfaring indenfor begge disse områder. Det har vi fundet. At
Charlotte i tillæg har erfaring som selvstændig er et
plus og vi glæder os til hun
starter.«
Charlotte Hylleberg glæder
sig til at starte sin nye stilling og udtaler, »For mig er

det en ære at få et sådant
job, hvor så mange virksomheder gerne vil en masse og
jeg glæder mig til at kunne
være med til at få ting til at
ske, skabe værdi gennem
mit netværk og kunne følge
udviklingen. Jeg er tryg ved,
at der er en stærk faglig
viden blandt medarbejderne, som alle har ét fælles
formål: at hjælpe virksomhederne med at blive
bedre.«

Aabenraa Kommunes
borgmester fortsætter
træffetider
Borgmester Jan Riber Jakobsen indførte i foråret
træffetider for borgere og
foreninger. En evaluering af
ordningen har resulteret i,
at træffetiderne fortsætter i
en justeret udgave.
Borgere og foreninger har
siden februar kunne booke
træffetider med Aabenraa
Kommunes borgmester, Jan
Riber Jakobsen, om torsdagen. En evaluering af den
ordning har resulteret i, at
der også i fremtiden er mulighed for træffetider med
borgmesteren.
Fremover er det muligt at
booke træffetider hos Jan
Riber Jakobsen hver anden
torsdag i tidsrummet 14.00
til 17.00. Der afsættes 30 minutter til hvert møde.

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

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.

Vores formand, siden 2006,
i Tinglev Frivillige Brandværnsorkester er uventet
død den 4. august 2022.
Hans Georg blev som 16årig optaget i orkesteret i
1965, hvor han spillede cornet og senere repiano cornet.
Hans George var en utrolig
dygtig musiker, der aldrig
gik på kompromis med udførelsen af musikken.
I sit arbejde som formand

for orkesteret har Hans
Georg ydet en kæmpe indsats, som vi alle til stadighed
vil skønne på.
Der var rigtig mange opgaver vedrørende orkesteret,
som Hans Georg magtede
til fulde.
Hans Georg var en rigtig
god kammerat, og det er
svært at sætte ord på alt for
tidligt at miste en person, vi
alle kunne lide, men minderne vil altid være der, og
vores varmeste tanker går
til familien.

»Borgere og foreninger har
taget positivt imod træffetiderne, og derfor har vi besluttet
at
fortsætte
ordningen, som i første omgang var en forsøgsordning.
Møderne har ført til en god
og konstruktiv dialog, og
det ønsker jeg som borgmester at fortsætte. Vi fortsætter også med modellen,
hvor direktører eller afdelingschefer fra forvaltningerne deltager på møderne,
hvis det er relevant,« siger
Jan Riber Jakobsen.
Informationer om træffetiderne fremgår af Aabenraa
Kommunes hjemmeside,
hvor eventuelle ændringer
og aflysninger også fremgår.

FARVEKOPI • FARVEPRINT • POSTERPRINT • 74 64 40 38

Sprøjte pistoler

Diverse samlere
og klikkoblinger
½” og ¾”

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

fra:

50

28

FØR: 144,-

NU:

120,2 positioner

Vandslanger

4 positioner

i mange længder og størrelser

159,- 218,-

Muldvarpefælde

Claber vippevander

159,18750
Gardena AquaZoom

Eks:
Kraftig armeret haveslange
25 mtr. 1/2”

50

195

Boxer shorts 3-pak

5 års garanti

Kraftig 10 liter
vandkande
med holder til
brusehoved.

før 179,-

78,-

39350

139,-

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

Tilbud:

2899,-

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

Tilbud:

2799,-

Tilbuddene er gældende i uge 33 & 34 2022. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.
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MÆRKEDAGE

KØB - SALG - DIVERSE

SØLVBRYLLUP
Tirsdag den 30. august 2022
kan Keike og Arne Jepsen,
Hynding Damvej 3 i Ravsted, fejre sølvbryllup.
Morgensang kl. 7.00.

– OM VI KAN SÆLGE

SOMMERHUSET? - prøv

Find dit nye hus i...

MIKKELSEN - TOFTLUND

www.74831280.dk

___________________________________________________________

DIAMANTBRYLLUP
Torsdag den 25. august 2022
kan Bente og Erich Lorenzen, Åglimt 22 i BylderupBov fejre diamantbryllup.
Ingen morgensang.

___________________________________________________________

KRONDIAMANTBRYLLUP
Onsdag den 17. august kan
Annegrethe og Carsten
Carstensen, Åbovej 6, Bylderup-Bov, fejre Krondiamantbryllup.

___________________________________________________________

Sæson

Kære mor og far
Stort tillykke med jeres
sølvbryllup den 30. august.
Vi håber I får en dejlig dag.
Ønskes I af
Børn og svigerbørn
Der er morgensang kl. 7.00
på Hynding Damvej 3 i
Ravsted

___________________________________________________________

Kære mor og far
Et stort og kærligt tillykke
med jeres diamantbryllup
torsdag den 25. august
2022.
Vi glæder os til at fejre jer.
Kærlig hilsen
Børn, svigerbørn,
børnebørn og oldebarn

___________________________________________________________

JERN & METAL KØBES

2022

Kære Keike og Arne
Hjertelig tillykke med sølvbrylluppet.
Held og lykke fremover.
Ønskes I af
Mor og far
Anja og Claus
Mai og Jannick

Bjolderupgård
- din alsidige maskinstation

Brian Brix Christensen
Tlf. 22 56 28 81

Speciale: Pasningsaftaler · Faste kørespor i græsmarker

STILLINGER

Salg af majsensilage · Formidling af majs til biogas
Jord søges til dyrkning af biomajs

Bliv en del af et fantastisk team!

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«

___________________________________________________________

MÆRKEDAGE

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
Kære mor, svigermor
og farmor
Du ønskes hjerteligt tillykke med din 70 års fødselsdag den 22. august.
Vi glæder os til din fest.
Ønskes du af
Keld og Monika
Claus og Anja
Børnebørn

I ønskes stort tillykke
med jeres
Krondiamantbryllup
Vi glæder os til at fejre jer
på lørdag.
Hilsen fra
Hele Familien

___________________________________________________________

Med venlig hilsen

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

75 års fødselsdag

___________________________________________________________

I anledning af min
75 års fødselsdag vil jeg
gerne invitere dig/jer til

frokost og kaffe

hos
Ugebladet

10890

Kære Thea
Stort tillykke med de 18 år
den 12. august og næsten
kørekort.
Vi for dig ønsker alt det
bedste.
Mange kærlige tanker
Morfar og mormor

___________________________________________________________
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søndag den 18. september
på Eggebæk Kærvej 4

Vi søger

2 trailermekanikere
Pga. travlhed og udvidelse af trailerflåden
søger vi to trailermekanikere, som vil indgå i
vores værkstedsteam.
Dine primære opgaver vil være:
• Servicering, vedligehold af trailere og herunder
specielt køletrailere, idet vi laver alt lige fra dæk,
skader og syn på eget værksted
• Indgå i vores vagtordning på værkstedet og i
kølevagter i weekenderne, som kører i turnus
Dine kvalifikationer:
• Du har kendskab til trailere og specielt køletrailere og har fået en uddannelse og bred viden
indenfor specielt dette felt
• Tysk- og engelskkundskaber er en fordel
Personprofil:
• Du arbejder struktureret og er omhyggelig med
dine opgaver
• Du har ”hænderne godt skruet på”
• Du er en team-player, som har fokus på
samarbejde og fælles mål
• Du er god til at kommunikere både internt og
eksternt
HPT tilbyder dig:
Ansættelse i en spændende virksomhed under
konstant udvikling, hvor du vil få en travl hverdag.
Du tilbydes en fuldtidsstilling.
Tiltrædelse hurtigst muligt
Send en ansøgning til: job@hpt.dk
For yderligere oplysninger så er du velkommen til
at kontakte:
Værkstedchef Mikael Liljegren på tlf. 2161 2016

H. P. Therkelsen A/S
Eksportvej 1 - DK-6330 Padborg
www.hpt.dk
HPT er en dynamisk 103-årig familieledet virksomhed,
der primært beskæftiger sig med transport og lagerlogistik indenfor temperatur-sensitive produkt-grupper.
Vores fokus er på et højt serviceniveau overfor kunderne
samt et spændende og behageligt arbejdsmiljø for vores
mere end 290 medarbejdere.

Kære familie, venner,
naboer og alle andre gode
bekendte

Betal med

RENS SKROT

Håber vi ses

Af hensyn til køkkenet bedes om tilmelding
senest den 12. september
til tlf 23 11 05 84 eller 51 22 31 83.
Hilsen

Heine Nissen

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

IPRINTING.DK

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

Skal vi også
sælge din bolig?
Hos Nybolig Tønder sælger vi alle slags boliger, og vi oplever altid stor efterspørgsel. Derfor har vi også køberen til dit hjem.
Kontakt os og få en gratis salgsvurdering, når det er tid til et nyt
hjem.

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:

825.000
1.374
45.000
4.344/3.492
29122135

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.

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.

Villa, 1 fam.

129 m2

2/3

1

1.372 m2

E

1950/80

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

Villa, 1 fam.

190/9 m2

1/5

2

1.523 m2

D

1933

Bylderup-Bov - Åbovej 17

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

895.000
1.535
45.000
4.548/3.696
29122020

Villa, 1 fam.

Solgt

575.000
1.184
30.000
2.960/2.405
29122114

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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BLIKKENSLAGER
ARBEJDE

Tinglev kloak- og Haveservice
Aut. kloakmester
• Anlægsarbejde
• Græs- & hækklipning
• Pleje & vedligeholdelse
• Beskæring & træfældning
• Kloakspuling
• TV-inspektion

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

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

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

Tlf. 21 26 43 81

TINGLE MALER

v. DJON HANSEN

Er det tid til

Ring og hør

Julianehåbvej 36 - Tinglev - Mobil 26 13 20 38

ny varmekil

nærmere om

de?

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

Stor erfaring - tilfredse kunder
privat som erhverv

tilskud

Haus det æ it det bar’ pral
- ham æ Tingle’ Male’ han ka’ mal...

Service - reparation - nyt indenfor
• Staldinventar
• Pillefyr/varmepumer
• Landbrugsmaskiner • Vand
• Hydraulik
• Havemaskiner

Alt indenfor tømrerog snedkerarbejde.

DO RINGE TÆ MÆ - Æ KOMME TÆ DÆ

…bare bedre bilværksted

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

• 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

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

Telefon 21 72 08 35

Udfører alt indenfor:

VAND - VARME - SANITET
BLIKKENSLAGERARBEjDE

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

Ring på 22 77 48 69
og få et uforbindende tilbud

Petersen’s VVS
v/ Jørgen Petersen

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

* 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

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

*

Aabenraa, Søndergade 6,
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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

Over 100 til Venstre topmøde
Forleden holdt Venstre
Tinglev topmmøde på
Hotel Kløver Es i Hellevad.
Venstres formand Jakob Ellemann Jensen holdt et
skarpt indlæg. Han var ty-

deligt klar til det kommende folketingsvalg.
Også Asger Christensen,
der sidder i Europarlamentet for Venstre, samt tidligere trafikminister Hans

Christian Schmidt deltog
med indlæg ved topmødet.
Alle tre modtog spørgsmål
fra salen.

Før

➞

Efter

Årlig
behandling
med skum
holder algerne
væk

Før

Fliserensg fra

Ingen skjulte gebyrer el. tillæg
Beskyttende imprægnering
Miljøgodkendt
Fuld tilfredshedsgaranti

incl. imprægnerin

4pr.5m.2

Asger Christensen, Hans Christian Schmidt, Chris Preuss
og Jacob Christian Nielsen.

Venstres formand Jakob Ellemann Jensen .

Flemming Nielsen fortæller
om kongelige anekdoter
Tinglev-Uge Pensionistforening afholder i starten af
september et foredrag med
journalist Flemming Nielsen, der har samlet et væld
af kongelige anekdoter fra
sin tid som journalist.
Flemming fortæller om foredraget: »Mange mennesker har - arbejdsmæssigt og
privat - haft kontakt med
kongefamilien. Både dem
af de royale, der lever i bedste velgående i dag, og
nogle af dem, der ikke er
mere. Jeg har fået lov til at
fortælle de oplevelser videre, som nogle af disse
mennesker i og omkring
Gråsten har haft - og næsten alle er i den sjove ende.
Jeg yder deltagerne "grinegaranti", for deres lattermuskler bliver virkelig

Den rette
salgspris på
boligen
Når man skal sælge bolig,
har mange en tendens til at
prissætte deres bolig for
højt. Mange synes, at netop
deres bolig er helt unik og
den bedste i kvarteret. En
sådan subjektiv vurdering
holder sjældent, når man
skal sætte en udbudspris.
Bed i stedet gerne flere
ejendomsmæglere om at
give et objektivt bud på en
salgspris, hvilket giver
større chance for at ramme
den rette udbudspris.

__________________________________________________________

➞

Efter

(Sand kan tilkøbes)

Kontakt os alle dage på

Brian tlf. 28 77 52 52 · info@safrens.dk

Bliv omdeler af
reklamer og aviser
Et ﬂeksibelt job der passer til alle

udfordret. Hvem var det,
der "fodrede" en garder på
vagt med småkager - tja, det
afslører jeg.«
Flemming Nielsen er født i
Kliplev Journalist på Danmarks Radio i Aabenraa
(Radio Syd) som bl.a. stu-

dievært, nyhedsvært, reporter, grænselandsmedarbejder og vært på programmer
som "To generationer",
"Grænselandsportræt" og
"Grænseland Europa".

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

Fritidsjob

Studiejob

Deltidsjob

1-2 timer
om ugen

2-6 timer
om ugen

6-10+ timer
om ugen

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:
Vi søger omdelere i alle aldre.
Du arbejder kun onsdag/torsdag.

Søg et fritidsjob, studiejob eller
deltidsjob og få det timeantal,

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

som passer lige til dig.

Læs mere og søg jobbet her

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling.
*Du skal blot være fyldt 13 år.

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

Hjemmelavede
ringriderpølser

med eller uden marinade
Frit valg

00

49

10 stk.

BETJENT DISK

6900

DAG
HVER FRE
00 - 1700
KL. 10

Måltidsløsninger

Flanksteak

flere varianter

Pr. stk.

Pr. 1/2 kg.

00

59

95

59

Tunmousse

Frikadeller og
kartoffelsalat

Pr. stk.

Pr. bakke

3995

3500

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 17. - 21. 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
15 stk.

i skiver

29,Schulstad
Det Gode
Solsikkerugbrød

Pr. pakke

25,1 kasse Tuborg eller
Carlsberg
30 stk.

Pr. pakke

20,-

Ekskl. pant

99,-

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 hele august og september 2022

Tinglev
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Bedsteforældre og
børnebørn dystede
i petanque

Tid til at planlægge
efterårets fritidsaktiviteter
Solen står højt på himlen,
grillen arbejder på højtryk
på terrassen, og vi har stadig
en smule ferie tilbage. Det
ligger altså ikke lige for at
tænke efterår og vinter,
men vi skal alligevel så småt
til at forberede efterårets
fritidsaktiviteter, for de
mange tilbud fra oplysningsforbund, idrætsforeninger og andre udbydere
inspirerer til, at man får
planlagt et aktivt fritidsliv i
den kommende mørke årstid.
Nogle melder sig til aftenskolekurser for at dyrke en
interesse i fællesskab med
andre. Her gælder det om at
slappe af med en spændende hobby, og når Hansen går til »finere madlavning for mænd« en gang om
ugen fra slutningen af august til april, er målet ikke
blot den gode mad men
også i høj grad fællesskabet
med de andre gutter, der
også har fået løbepas hver
onsdag aften.
Andre vil have en gevinst,
man kan bruge i arbejdslivet, ud af anstrengelserne.
Forbedrende IT- eller
sprogkundskaber for eksempel. Vi danskere har alt

Hvorfor ikke bruge efterår og vinter på et malekursus og dermed udvikle sig kreativt.
Foto: Ingimage.com
i alt en dejlig tradition for at
kaste os ud i alle mulige former for kurser, der blot omhandler
emner,
vi
interesserer os for. Som alternativ til at tilbringe de
lange efterårs- og vinteraftener foran flimmerkassen
eller computeren søger vi i
stort tal til kurser i blomsterbinding, madlavning,

kunstforståelse, førstehjælp,
historie osv.
Det gælder grundlæggende
om at få noget spændende
ud af fritiden i efterårets og
vinterens mørke måneder.
Og det er allerede nu, mens
sommeren endnu er over
os, at du skal vælge dine fritidsaktiviteter for de kommende måneder.

Derfor: Hop ud i det store
hav af interessante aktiviteter som aftenskolesæsonen
byder på. Og spring gerne
derud hvor du måske får
svært ved at bunde, hvilket
blot er en ekstra spændende
udfordring.

Indleveringsfrister

Kommende udgivelser

Hele, halve og kvarte sider senest:

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

ONSDAGE KL. 12.00

Uge 37 onsdag/torsdag 14./15. sept.

Bekendtgørelser, taksigelser,

Uge 39 onsdag/torsdag 28./29. sept.

tillykke samt mindre annoncer

Uge 41 onsdag/torsdag 12./13. oktober

senest:

Uge 43 onsdag/torsdag 26./27. oktober

TORSDAGE KL. 16.00

Uge 45 onsdag/torsdag 9./10. november
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Forleden dystede bedsteforældre og børnebørn side
om side på petanquebanerne ved Tinglev tennisklub.
Der deltog syv børnebørn,
som startede lige på og
hårdt.

Der var slik, hjemmebagt
kage og sodavand til deltagerne undervejs.
Som vanligt kom man igennem tre runder og 1. præmie gik til Mikkel og Ruth,
2. præmie til Calle og Annemie og 3. præmie til Maja og
Bent.

Brevduerne fra Tinglev
var på vingerne
Høje temperatur og fantastisk sommervejr udgjorde
betingelserne for sidste uges
flyvninger med brevduerne.
Medlemmerne i Tinglev placerede sig helt i top med
seks sektionsvindere. Kun
langflyvningen fra Giessen
havde ikke en Tinglev vinder.

1398, 3) Team Hansen, 1366.
Team Carstensen var sektionsvinder på flyvningen

Zarrentin - 189 km:
1) Team Carstensen, 1438
mpm, 2) Familien Nissen,
1409, 3) Team Nicolaisen,
1395.
Team Carstensen var sektionsvinder på flyvningen

Hannover Sport - 296 km:
1) Team Nicolaisen, 1262
mpm, 2) Team Carstensen,
1253, 3) Team Hansen, 1227.
Team Nicolaisen var sektionsvinder på flyvningen

Zarrentin Sport - 189 km:
1) Team Nicolaisen, 1413
mpm, 2) Team Carstensen,
1375, 3) Familien Nissen,
1292.
Team Nicolaisen var sektionsvinder på flyvningen
Zarrentin Unger - 189 km:
1) Team Carstensen, 1442
mpm, 2) Familien Nissen,

Hannover - 296 km:
1) Team Nicolaisen, 1312
mpm, 2) Team Carstensen,
1178, 3) Team Hansen, 1060.
Team Nicolaisen var sektionsvinder på flyvningen

Hannover Unger - 296 km:
1) Team Hansen, 1236 mpm,
2) Team Nicolaisen, 1206, 3)
Team Carstensen, 1032.
Team Hansen var sektionsvinder på flyvningen
Giessen - 506 km:
1) Team Carstensen, 709
mpm, 2) Team Nicolaisen,
502, 3) Team Hansen, 309.

En dejlig byfest i Tinglev
I forrige weekend blev den
årlige byfest med ringridning afviklet i Tinglev og
det blev et tilløbsstykke.
Både fredag, lørdag og
søndag var der masser af
mennesker på pladsen og i
teltet.
Fredag aften bød på fodbold, bil- og traktorringridning, Beerpong og festmusik i teltet.
Lørdag var der bl.a. festligt
optog gennem byen og om
aftenen var der fest i teltet,
hvor over 300 festglade
borgere var samlet.
Søndag stod som sædvanlig i ringridningen tegn,
men der var også børne
tju-bang, kagebord og
meget andet, der kunne friste.
De opstillede hoppeborge
fra Vesthop blev flittigt benyttet af byens børn og
unge.

Bilringridning:
1. Racer pigerne
2. Team Seat
3. No name
Skatturnering:
Steffen Bendiksen, 2173
Ebbe Jakobsen, 2133
Jens Peter Jensen, 2065
Torben Ries, 2060
Mads Graff, 2025
Bent Schrøder, 1916
Uwe Pryds, 1905
Fagenes Fest:
1. plads Longhorns
2. plads Hans Holm
3. pladsen blev delt mellem
Daniel Hybschman og
Glenn Johansen.
Ringridning:
Konge: Torben Kaufmann,
Vollerup, 24 ringe
Kronprins: Camilla Fries,
Øster Løgum, 24 ringe
Prins: Vivi Christensen,
Øster Højst, 24 ringe.

Resultater
Byfodbold:
Æ Knejte vandt turneringen, efter en spændende
semifinale, der endte i
straffespark. I finalen ventede Team Grønbo, der
slog »Jumbu-Vis mig dine
patter« i forlænget spilletid. Finalen vandt »Æ
Knejte med 2-1.
Traktor-ringridning:
1. Gert Johannsen
2. Claus Jep Nissen
3. Mads Skelmose

Børn
Konge: Johan Junker,
Nordborg, 24 ringe.
Kronprins: Caroline Kolmos, Nordborg, 22 ringe.
Prins: Mads Olesen, Kliplev, 21 ringe.
<-14 år
Anton Jensen, Dybbøl, 20
ringe, Frida Jensen, Dybbøl, 20 ringe, Ditte Junker,
Nordborg, 18 ringe, Christine Kaufmann, Vollerup,
17 ringe og Laura Jessen,
Holm, 15 ringe.

15-29 år
Jonas Olesen, Rangstrup,
24 ringe, Sofie Petersen,
Gl. Skovbøl, 24 ringe, Line
Olesen, Rangstrup, 23
ringe, Mia Lauridsen,
Bodum, 23 ringe og Louise
Lauridsen, Bodum, 21
ringe.
30-44 år
Ole Olesen, Rangstrup, 24
ringe, Heidi Jessen, Nordborg, 24 ringe, Tanja Olesen, Kliplev, 24 ringe, Alice
Andresen, Ravsted, 24
ringe og Thomas Olesen,
Kliplev, 24 ringe.
45-59 år
Brian Jensen, Dybbøl, 24
ringe, Lenette Olesen,
Rangstrup, 24 ringe, John
Drøhse, Rens, 24 ringe,
Jørn Nissen, Solderup, 24
ringe og Torben Hansen,
Gråsten, 24 ringe.
60-> år
Broder Petersen, Bjerndrup, 24 ringe, Hans Nicolaisen, Dybbøl, 24 ringe,
Pia Petz, Nordborg, 24
ringe, Gert Hansen, Kliplev, 23 ringe og Olaf Petersen, Bajstrup, 22 ringe.
Yngste rytter
Nicolai Pedersen,
Øster Højst, 22 ringe.
Ældste rytter
Kurt Bygmann,
Padborg, 22 ringe.
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Tinglev Idræts Forening
af 1921

SVØMNING
Sæson 2022/2023
Svømmehold i
den tyske Sporthalle:

For voksne:
- Sjov hensyntagende Vandgymnastik
Mandag 09.45 – 10.00. Bemærk 10 gange

Svømmeskolen:

Plask og leg: 2-4 år
Torsdag 16.30 – 17.15

Tilvænning: 3-5 år
Torsdag 15.45 – 16.30

Nybegynder: 4-6 år

GYMNASTIK
OG FITNESS
Sæson 2022/2023
Yoga
Klippekortsordning - 10 klip 325 kr.
Dynamiske øvelser der styrker din krop og
gør den smidig.
Du kan gennem yoga bl.a. opnå bedre
søvn, øget koncentration, bedre fordøjelse så kort og godt opnår du fysisk velvære og
mental sundhed.
Derudover hjælper yoga med forebyggelse
og lindring af skader og skavanker. Alle kan
være med.
Medbring vand. Liggeunderlag forefindes du er velkommen til at medbringe dit eget.
Vi træner om mandagen fra 09.00-10.00.
Der er 1 prøvetime.

Torsdag 17.15 – 18.00

Banditterne

Svømmeskolen
i Tinglev Svømmehal:

3,5 år - 5 år (2017-28.02.2019)
Er dit barn fuld af energi, så er dette hold
lige noget for dit barn.
Her bliver der hoppet, sunget, sprunget,
løbet og leget.
Lad din mor og far blive hjemme, og kom
og vær med til en sjov times gymnastik.

Begynder: 5-7 år
Mandag 15.30 – 16.15

Let øvede: 9 år +
Mandag 15.30 – 16.15

Vi træner om mandagen fra 17.00-18.00.
Der er 2 prøvetimer.

Øvede: Fra 9 år +
Mandag 16.15 – 17.00

Opsamlingsholdet: 7-10 år
Mandag 16.15 – 17.00

Talenthold: Fra ca. 10 år
Tirsdag 16.30 – 18.00
Torsdag 16.00 – 17.30
BEMÆRK HER SVØMMES I AABENRAA

Flikflakkerne
3. kl. - 5. kl.
Her er holdet, hvis du er til fart over feltet
og udfordringer.
Vi er et hold, hvor der vil være fokus på
styrke, balance og spring.
Vi er klar til at tage imod dig, når du
kommer springende.
Vi træner om onsdagen fra 17.45-18.45.
Der er 2 prøvetimer.

Zumba
Klippekortsordning - 10 klip 325 kr.
Kom og vær med til en sjov og svedig time,
hvor vi giver den gas til musik fra hele verden.
Du behøver ikke at kunne danse, da
ZUMBA handler om at have det sjovt og
bare være dig selv.
Kom og vær’ med i fællesskabet.
Vi træner om onsdagen fra 19.15-20.15.
Der er 1 prøvetime.

Spilopperne
Fra 1 - 3,5 år
(ældste årgang/mdr. 01.03.2019)
Ta’ dit barn under armen og hav kvalitetstid
på en anderledes måde.
Har dit barn lært at gå, og har I lyst til at få
jer rørt, være aktive og have det sjovt, alt
imens du hjælper dit barn med at styrke
motorikken og den kropslige selvforståelse?
Så Kom og vær med! Vi hopper, kryber,
kravler, løber, kaster, tumler m.m. Dit barn
vil elske dig for det!
(Ikke deltagende søskende
frabedes i hallen.)
Vi træner om torsdagen fra 16.30-17.30.
Der er 2 prøvetimer.

Crossgym
Klippekortsordning - 10 klip 325 kr.
Her er der altid god stemning og højt
humør!
På holdet er der fokus på styrke og konditionstræning. Der veksles mellem forskellige
øvelser og intensitet – og man er altid selv
herre over, hvor hårdt man går til øvelserne.
Vi bruger få og enkle redskaber – og der er
svedgaranti.
Vi træner om onsdagen fra 19.00-20.30.
Der er 1 prøvetime.

TYSKSPROGEDE HOLD:

Knaldperlerne
Deutsches Schwimmabzeichen Bronze
Tirsdag 16.30 – 17.15
Bemærk fra uge 34-49 – 2022

Schwimmund Techniktraining
Tirsdag 17.15 – 18.00
Bemærk fra uge 34-49 – 2022

Deutsches Schwimmabzeichen
Silber

0. kl. - 2. kl.
Har du lyst til at lege, stå på hænder og
springe? Kan du lide at bevæge dig til
musik og give den gas? Så er holdet her
lige noget for dig! Der er plads til alle - både
piger og drenge og uanset om man har
lavet gymnastik før eller ej.

BADMINTON

Vi glæder os til at se jer :)

Mandag 19.30 – 20.30

Vi træner om onsdagen fra 16.30-17.30.
Der er 2 prøvetimer.

Torsdag 18.30 – 19.30

Sæson 2022/2023
Motionister
Mandag 18.30 – 19.30

Ungdom fra 10 år

Tirsdag 16.30 – 17.15
Bemærk fra uge 2-21 – 2023

Fredag 15.00 – 16.30

Schwimm- und Techniktraining

Tilmelding åbner fra 18. august

Tirsdag 17.15 – 18.00
Bemærk fra uge 2-21 - 2023

Se mere info om alle hold på www.tif.dk hvor der også er åben for tilmelding.
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Pensionister på tur til Østrig
Tinglev/ Uge Pensionistforening har været på en dejlig
9-dages tur til Saalbach i
Østrig.
Ester Larsen fortæller om
turen: »Rejselederen star-

tede med at sige, at dette
ikke var en ferie, men en
oplevelsestur. Det blev det
bestemt også.
Vi boede på Hotel Mitterer
midt i Saalbach, hvor vi fik
masser af lækker mad.

Vi kørte bl.a. til byen
Berchtesgarten, for at besøge »Kehlsteinhaus« også
kaldet »Ørnereden« Uheldigvis var elevatorerne
brudt sammen, så vi kunne
ikke komme helt derop.
Vi sejlede på Tysklands
smukkeste sø »Königsee«
til Skt.Barholome. Kørte ad
snirklede, skønne bjergveje
op til Grossglockner, som er
3797 m højt. På hjemturen
besøgte vi Heiligenblut, en
berømt og flot skiby.
Vi besøgte også Krimmler
vandfaldet. Men den flotteste tur gik til Almhytten
»Enzianhof« hvor en lækker frokost stod klar. Da vi
kørte op ad bjerget kunne
vi intet se, det var som tæt
tåge, men pludselig var vi
over skyerne og kørte op i
det flotteste solskinsvejr og
med en udsigt som slet ikke
kan forklares.«

Krolf- og petanquestævne i
Rebbølcentret
Ældre Sagen Sønderjylland
afholdt tidligere i denne
måned det årlige krolfstævne i Rebbølcentret. Der
var guld til Rebbøl 1 med
deltagerne, Vagn, Uffe, Tage
og Andreas. Sølv gik til Gråsten 2 og bronze til Gråsten
1.
Medaljetagerne ved distriktsstævne i Petanque blev
Ballum, der fik guld. Bov og
Gråsten fik hhv. sølv og
bronze.

HÅNDBOLD I TINGLEV
Én by - ét håndboldtilbud
I næste sæson laver SV Tingleff og Tinglev IF igen
et holdfællesskab i håndbold med følgende hold.

Høstfest på Saxborg Kro

Kansas City Stompers

Den 9. september kl. 18.00
Hovedret: Lækre krebinetter med
stuvet ærter og gulerødder, kartofler og surt.
Dessert: Vaniljeis med chokolade
sovs.
Efterfølgende kaffe.
Pris for Ældresagens medlemmer
150 kr. (ikke medlemmer 200 kr.)
Tilmelding på vores hjemmeside:
”Ældresagen i Tinglev” senest den
2. september.
eller Johannes tlf. 40 31 50 47 eller
Preben tlf. 40 29 01 25

Den 29 oktober kl. 19.30
i Rebbølcentret

Koncert med
Richardt Ragnwald
Den 28 september kl. 14.30
i Rebbølcentret.

Modeopvisning
Den 3. oktober kl. 14,00
i Rebbølcentret

Julefest
Den 4. december kl. 14.00.
med kaffebord. I Rebbølcentret.

Jørn Buch foredrag
mandage kl. 14.30 i Rebbølcentret.
Den 29. august ”Stalin”
Den 19. september ”Hærvejen”
Den 24. oktober
”Da sønderjyderne vågnede”
Den 11. november
Våbenstilstandsdagen.
Den 21. november ”Lübeck”
Den 12. december
”Danske kunstnere i Rom”
Klip ud og gem, eller sæt datoerne
ind på din mobiltelefon med det
samme.

Opstart

Trille trolde onsdag kl. 16.45 - 17.45
Christoph og Michelle - Sportshalle

31. aug.

U6 torsdag kl. 16.00 - 17.00 Nik og Daniel - Fritidscenter

1. sept.

U7 torsdag kl. 15.30 - 16.30 Jasper - Sportshalle

1. sept.

U8 mangler træner, men er velkommen hos U9
U9 piger tirsdag kl. 16.45 - 17.45 Mike - Sportshalle

16. sept.

U9 drenge torsdag kl. 17.00 - 18.00 Uwe - Fritidscenter

1. sept.

U11 mangler træner - så meld jer endelig
U13 piger onsdag og fredag kl. 15.00 - 16.30
Brian og Nicole - Sportshalle

12. aug.

U13 drenge mandag kl. 17.00 - 18.30 Fritidscenter og
torsdag kl. 17.30 - 19.00 Bylderup Karsten og Ronny

16. aug.

U15 drenge tirsdag kl. 17.30 - 19.00 Fritidscenter og
torsdag kl. 17.30 - 19.00 Bylderup - Claus

16. aug.

U13 drenge og U15 drenge
samarbejde med BBI-Saksborg.
Der vil i august komme flere oplysninger på diverse medier.
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Brændet
skal i hus

Tinglev kirke
Gudstjenester
i Tinglev kirke

Organisten
meddeler

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 lækkerier. Det foregår I
”Den gamle skole” (Huset ved
siden af kirken)
Tilmelding: Doris Sommerlund,
Organist:
Mobil: 30 62 56 01
Der er lige for tiden ikke oprettet et hold til babysalmesang
Så ring og meld til. så kan vi måske få startet op.

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

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

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

Børnekor
For børn fra 1. – 3. klasse
Tirsdage fra kl. 14.30 – 15.30
Det foregår i ”Den gamle skole”
og af og til også i kirken
Sognekor
Onsdage kl. 19.00 i Kirken
Vi synger fra 19.00 - 20.30 og
hygger efter-følgende med kaffe
og kage i ”Den gamle sko-le”
Vi har plads til flere!
Opstart efter sommerferien
onsdag d. 17.8 2022 kl. 19.00

Hen på sommeren er det en
god ide at få leveret det
brænde, som skal bruges til
brændeovnen i efteråret. Så
er der tid til at få stablet
brændet, så det er klart til
brug. Træ skovet i år skal
helst lagre til næste år, før
det ender som brændsel.
Hvis I får større mængder
hjem, der skal saves op og
kløves, kan det anbefales at
investere i en brændekløver.

___________________________________________________________

Pas på
ledningerne

Klubmesterskaber hos
Hjordkær Petanque
Hjordkær Petanque har afholdt klubmesterskab i single,
double og triple i sidste uge.
Vinderne blev: Single: Karin Grave, Double: Karin Grave
og Ejvind Kjeldstrøm og Triple: Carl Beuschau, Ejvind
Kjeldstrøm og Ib Biel.

Små børn lever ofte livet
farligt, og det sker alt for tit,
at mindre børn bliver forbrændt. Mange af ulykkerne sker i køkkenet, så
der kan ikke opfordres nok
til, at man passer på med
hængende ledninger fra kaffemaskiner, elkedler, oliekogere og lignende. Ledninger er desværre bare fristende at trække i, når man
er lille.

___________________________________________________________

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
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.

Kommende arrangementer
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.

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,Deltagelse til Ældreeftermiddage i 2023 kommer til at koste
kr. 100,- for hele året.
Sommerudflugt koster kr. 100,Julefrokost kr. 100,Husk, alle er velkomne og vi ses.

Lør. 20. Privat loppemarked på Industrivej 8 i Bolderslev kl. 10-16.
Søn. 21. Privat loppemarked på Industrivej 8 i Bolderslev kl. 10-16.
Tir. 23. Tinglev/Uge Pensionistforening arrangerer tur til familiekollektivet
Langagergård ved Avnbøl. Afgang fra Centerpladsen i Tinglev kl. 12.45.

September
Lør. 3. Protreatment Tinglev afholder åbent hus i klinikken kl. 10-14.
Tir.

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

Tir.

6. Tinglev Husmoderforening arrangerer tur ARWOS i Rødekro kl. 19.00.

Ons. 7. Tinglev-Uge Pensionistforening inviterer til foredrag med Flemming Nielsen
i Borgerhuset i Tinglev kl. 14.00.
Lør. 10. Lokalhistorisk forening for Tingelv og omegn arrangerer tur til Deutsches
Museum Nordschleswig i Sønderborg kl. 13.00.

Den 14. december
Julefrokost.

Ons. 14. Tinglev-Uge Pensionistforening arrangerer tur til Horsens Statsfængsel kl. 9.
Tor. 22. Kliplev Vandværk afholder generalforsamling i Kliplev Hallen kl. 19.30.

Sognepræst
Søren Wogensen
Hovedgaden 112
Tlf. 74 64 40 50
Mail: sw@km.dk
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Tinglev Kirke
www.tinglevkirke.dk

Følg med på

www.tinglev.dk

Ved du, hvad dit barn laver på cyklen?
Når teenagerne hopper på
cyklen, sker det ofte, at de er
optaget af noget andet end
trafikken. 4 ud af 10 forældre oplever mobilbrug
blandt skolebørn som et
problem.
Det er godt for trængslen
ved skolen og giver god trafiktræning, når børn og unge
selv cykler i skole. Faktisk er
det 41 procent af skolebørn
i alderen 5 til 16 år, der i
sommerhalvåret selv cykler
i skole. Alligevel er der skår
i glæden, for der er nogle,
som har travlt med mobiltelefonen, og som derfor ikke
er opmærksomme.
I en undersøgelse blandt
1.860 forældre til skolebørn
svarer 4 ud af 10, at de indenfor det seneste år har
oplevet børn ved skolen,
som har været optaget af
deres mobil, og som derfor
ikke har set sig ordentligt
for. Blandt de 13 til 15-årige
er det 47 procent, som indenfor de sidste to måneder
har skrevet eller søgt på
deres mobil, mens de cyklede. Uopmærksomheden
kan skabe utrygge eller farlige situationer.
Selvom børnene i de ældste
klasser måske har cyklet i
mange år, har de endnu ikke
udviklet det overblik, der
gør, at de kan gennemskue
konsekvenserne af deres

handlinger - fx ved at bruge
håndholdt mobil i trafikken.
»Når vi ved, at voksne kan
have svært ved at lade mobilen ligge, selvom de kører
i trafikken, er det ikke så
sært, at telefonen kan friste
børn i skolealderen. Det er
en farlig vane, som man som
forælder skal sætte ind overfor. Det er vigtigt at gribe
tidligt ind, for når børnene
forlader folkeskolen, står de
overfor de farligste år i trafikken,« siger Rosa Nissen,
specialkonsulent i Rådet for
Sikker Trafik.
For stor accept af mobilen i
trafikken
Mobiltelefonen er en integreret del af mange børn og
unges liv, og en del forældre
vil nok tænke, at mobilen er
limet fast til hånden på
deres barn. Det kan også aflæses på de unges mobilva-

Kliplev Vandværk
afholder den årlige

generalforsamling
torsdag den 22. september kl. 19.30
i Kliplev Hallen
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter.
Bestyrelsen

FARVEKOPI • FARVEPRINT • POSTERPRINT • 74 64 40 38

ner i trafikken. Både når
man spørger om de unges
holdning til og deres brug af
mobilen i trafikken, er der
plads til forbedring.
I en undersøgelse gennemført blandt 2.257 unge cyklister i alderen 13 til 24 år, er
der mange, som enten synes,
at det er okay at bruge mobilen håndholdt på cyklen,
eller som ikke har taget stilling. 44 procent af de 16 til
19-årige svarer, at de ikke
har taget stilling eller at de
synes, at det er ok at bruge
mobilen på cyklen. Det er
samlet set alt for mange,
som ikke tager afstand fra at
bruge mobilen i trafikken.
Og kigger man på holdningen hos drenge og piger, er
forskellen ret stor. Langt
flere piger har en klar holdning til, at det ikke er i
orden at bruge mobilen i
trafikken, end drenge har.

»Alt for mange unge svarer
i vores undersøgelse, at de
ikke tager klart afstand fra
at bruge håndholdt mobil i
trafikken. Som forælder kan
du hjælpe dit barn ved at
lave klare aftaler om, at mobilen fx skal være i lommen
eller i tasken på vej til skole.
Det bedste, man kan gøre,
er at være vedholdende, så
de dårlige mobilvaner ikke
sniger sig med op på cyklen
og senere ud bag rattet.
Selvom ens barn er blevet
ældre, har de stadig brug for
retningslinjer fra forældrene, og faktisk er mange
børn glade for, at der er
klare aftaler,« slutter Rosa
Nissen.

Gudstjenester
TINGLEV
Søndag d. 21. kl. 10.30.
Søndag d. 28. kl. 10.30.
BYLDERUP
Søndag d. 21. kl. 9.00.
Søndag d. 28. kl. 9.00.
BURKAL
Søndag d. 28. kl. 10.30.
BJOLDERUP
Søndag d. 28. kl. 10.30.
UGE
Søndag d. 21. kl. 10.30.
LM BYLDERUP-BOV
FRIMENIGHED
Søndag d. 21. kl. 10.30.
Søndag d. 28. kl. 10.30.

PRIVAT

BOLDERSLEV KRÆMMEROG LOPPEMARKED
NYHED: Cirkus Pyt fra Sønderborg
kommer begge dage kl. 13.00
prøv at stå på glasskår, ligge på søm
eller prøv at trylle.

Der er stadig ledige stande ring på 22 26 85 60
Vi ses på Industrivej 8 i Bolderslev
I forbindelse med

Deutches Museum Nordschleswig

BOLDERSLEV KRÆMMEROG LOPPEMARKED
DEN 20. OG 21. AUGUST

Rønhaveplads 12, 6400 Sønderborg

Begge dage kl. 10-16

med rundvisning i udstillingen om det tyske
mindretals historie - herunder den tyske identitet
og kultur i Sønderjylland.

sælges der ud af Berit Stange Petersens
enorme samling af ca. 4000 julemænd

Vi besøger

Lørdag den 10. september 2022 kl. 13.00
Entré kr. 60,-/person.
Kaffe og brødtorte kr. 60,-/kuvert.
Kørsel i egne biler.
Tilmelding senest 3. maj 2022
til Søren Matzen tlf. 74 64 43 38

Kom med til en spændende rundvisning.
Fælles kørsel fra centerpladsen afgang kl. 18.30.
Medlemmer gratis, ikke medlemmer 25 kr.
Tilmelding til Gitte mobil 27 50 87 62
eller på mail tinglevhusmor@gmail.com
Velmødt til en spændende aften.
Alle er velkommen
Bestyrelsen

Tinglev-Uge
Pensionistforening
Foredrag med Flemming Nielsen
(tidligere Tinglevmand)

i Borgerhuset i Tinglev
7. sept. fra kl. 14.00-17.00.
Han vil fortælle om Kongehuset. Det vidste du ikke
om Ingrid.
Prisen er 50 kr. inklusiv kaffe.
..............................................................................................

Tur til Horsens Statsfængsel
onsdag 14. sept.
afgang fra Banegården kl. 9.00
Prisen er 350 kr. som inkluderer: Kørsel med moderne bus, kaffe og rundstykker entré til fængselsmuseet
samt rundvisning og frokost i statsfængslet.
Hjemkørsel med kaffe og kage i bussen.
Tilmelding til : Grethe : 20 74 22 06 / Jes: 74 64 43 71.
Senest 28. 8. 22.
Tinglev og Uge Pensionistforening

LØR. 20. OG SØN. 21. AUGUST
BEGGE DAGE KL. 10-16

Der er tombola til fordel for Julemærkehjemmet i Kollund. Samt fiskedam til børnene.

Bjolderup - Burkal - Bylderup - Ravsted - Tinglev - Uge

tirsdag den 6. september kl. 19-21

indbyder til

Der vil være mulighed for at købe ringriderpølser, softice, slush-ice, kaffe og kage.

Lokalhistorisk forening
for Tinglev og omegn

Tur til arbejdspladsen
ARWOS i Rødekro

- kom og giv et bud.
Alle indtægter går til vedligeholdelse
og pleje af hendes gravsted.
På familiens vegne
Helge Petersen
Industrivej 8, 6392 Bolderslev
Tlf. 22 26 85 60

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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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

