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LAYOUT 
Iprinting / Tinglev Bogtrykkeri 

TRYK 
Jysk Fynske Medier P/STINGLEV

- TIL GAVN FOR  
TINGLEV

AUTOMESTER F. CHRISTENSEN 

BECKS AUTOSERVICE 

BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE 

BRDR. BONNICHSEN 

CONTIGA TINGLEV 

COOP 365 DISCOUNT 

DER NORDSCHLESWIGER 

DIN MOBILE HØRELSE 

EDC TINGLEV / AABENRAA 

ELGÅRDEN TINGLEV 

ENTREPRENØR KIM P. HANSEN 

HANS HOLM MASKINFORRETNING 

IPRINTING 

KEBABHUSET 

KOHBERG TANDKLINIK 

LHN TINGLEV 

MATEK STEEL 

MR TØMRER 

NATURMÆLK 

PEAB 

PETERSENS VVS 

RADIO SØRENSEN 

REVISOR H.C. CHRISTENSEN 

SK ALLTRADE 

S.P. BYG & VVS 

STATOIL TINGLEV 

SUPER BRUGSEN 

SYDBANK 

TINGLEV APOTEK 

TINGLEV BEGRAVELSESFORRETNING 

TINGLEV KLOAK- OG HAVESERVICE 

TINGLEV MØBELFORRETNING 

TINGLEV TØMRERFORRETNING 

TINGLEV VINDUESPOLERING 

UGE LYSTFISKERI OG CAMPING 

VESTJYSK BANK 

www.thhi.dk

Giv et  
gavekort 
Gavekortet kan bruges over hele  
kommunen og kan indløses  
hos mange af foreningens medlemmer.

Sensommer 

i tinglev

Pizzabakker skal være med  
til at lokke brandfolk til 
 
Hos Tinglev Frivillige Brandværn tager de nu et nyt værktøj i brug for at lokke nye brand-
mænd til. I den kommende tid reklameres der på bagsiden af pizzabakkerne hos Kebab-
huset.  De lokale brandmænd håber, at det vil vække nysgerrigheden hos potentielt nye 
brandmænd eller -kvinder.

LANDSYD I/S 
LANDINSPEKTØRER

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

Vi tager  
ansvar for  

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

ClimateCalc

Telefon 74 64 40 38  
mail@iprinting.dk

PRINT ∙ TRYK ∙ REKLAME
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TAKSIGELSER
Tak 

Mange tak for opmærk-
somheden ved vort kron-
diamantbryllup. 
Mange tak til naboerne for 
den pæne ranke, tak til 
børnene for hjælpen. 
Tak til Saksborg Kro for 
dejlig mad og service. 
Tak til Eddie for god musik 
og underholdning. 
Det blev en uforglemme-
lig fest. 

Venlig hilsen 
Annegrethe og Carsten  

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

Tusind tak 
til alle sponsorer og hjæl-
pere ved Uge Byfest og 
Ringridning 2022. 
Uden denne hjælp kan dis-
se dage ikke gennemføres. 

Venlig hilsen 
Uge Fælles- og  

Ringriderforening,  
BDN og  

Uge Forsamlingshus 
 
 

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

 

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

70 11 07 07

TVÆrVEJEN 5 · 6360 TINGLEV · TLf. 74 64 40 38 
MAIL@TINGLEV-BOGTrykkErI.Dk

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

HVIS UGEBLADET UDEBLIVEr SÅ rING PÅ TLf. 74 64 40 38

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

TINGLEV

KLOAKSERVICE 
Weekendvagt 74 64 62 47  

 
 
TELEFON 74 64 62 47 · Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev

Nørremarken 2 · 6360 Tinglev 
Telefon 74 64 40 56

Hvidevare-service 
Rep. og salg af  

hårdehvidevarer... 

Ingen startgebyr

EL-VAGT 
74 64 40 56

Reparation og salg af  

HVIDEVARER   
 

vi bortskaffer de gamle maskiner

stort udvalg i butikken

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

EL-VAGT 74646440

Lenes Fodpleje  
& Zoneterapi

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

©

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

Telefon 7464 2901

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

ELLER EFTER AFTALE

ÅBNINGSTIDER

Winnie’s fodpleje  
Lægeexam. fodplejer  
Winnie Lund Sørensen 

Tlf. 26 23 66 19 

Behandling i eget hjem 

- KØB OGSÅ GAVEKORT 

Tinglev Fodpleje  
og Hudterapi 
v/Annette Grindsted 
Lægeeksamineret fodplejer · Hudterapeut 
 
• Fodpleje 
• Ansigts  

behandling 
 
Tlf. 30 70 53 70 
Hovedgaden 60 · Tinglev · www.tinglevhudpleje.dk 

• Voksbehandlinger 
• Farvning af vipper/bryn

Vestergaards Fodpleje 
V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard  

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

Vor kære far, svigerfar og morfar 
 

Villy Peter Hansen 
er efter kort tids sygdom stille sovet ind  

i en alder af 75 år. 

I stille sorg  

                  Randi                              Mette og Søren 
         Jasmin og Jonas 

 
 Bisættelsen har fundet sted

Tinglev  
Følg os på Facebook 

Den Nye Stil  
Ina Juhl 

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

Kostvejleder 
 

tlf. 30 91 41 83  
Porsevænget 4 

6360 Tinglev 
www.din-nye-livsstil.dk

 

Bil tlf. 21 20 15 43 
v/ Morten Justesen

Følg med på 

www.tinglev.dk

Nye spillesæt  
til veteranerne 
 
Veteranholdet fra Tinglev IFs fodboldafdeling har fået spon-
soreret nye spillersæt af Fugebillen.

Vi bliver stadig bedre til at 
udnytte den energi, der går 
til vores boliger. Energief-
fektiviteten er øget over de 
senere år, og nyt boligbyg-
geri opføres i en langt bedre 
energimæssig standard end 
det eksisterende byggeri.  
Energirenovering af den 
private boligmasse har dog 
et stort klimapotentiale, og 
du kan selv reducere din 
boligs energiforbrug. Har 
du eksempelvis et parcelhus 
fra 1970’erne, så er her fem 
indsatsområder, der kan 
gøre en forskel: 

• Udskiftning af vinduer og 
døre til lavenergiudgaver 
• Etablering af jordvarme 
eller solcelleanlæg 
• Installation af varme-
pumpe 
• Efterisolering af boligen 
og/eller udskiftning af taget, 
eventuelt med solcellean-
læg. 
• El-tjek inde af alt fra lam-
per til hårde hvidevarer.    
Alle områder vil gavne kli-
maet og varmeregningen – 
og så vil det endda medføre 
en øget komfort og give et 
bedre indeklima.

Mars er den fjerde planet 
fra Solen - Jorden er den 
tredje. Mars er trods nabo-
skabet cirka 56 millioner ki-
lometer væk fra jorden og 
kaldes den røde planet, 
fordi dens overflade er dæk-
ket af rødbrunt støv, og i 
dens indre er jorden frosset 
til. 
På Mars svinger temperatu-
ren mellem godt 20 grader 
om sommeren og omtrent 
minus 140 grader om vinte-
ren. Mars har nemlig årsti-

der som på Jorden, men års-
tidernes længde er ikke 
identiske med vores.  
Mars’ tyngdekraft er cirka 
38% af Jordens tyngdekraft, 
og atmosfæren på Mars, der 
primært består af kuldioxid, 
er desuden meget tynd. 
Mars kan ses fra Jorden 
med det blotte øje ligesom 
fire andre af solsystemets 
planeter. Mars hører derfor 
med til de såkaldte vandre-
stjerner, der kendtes i oldti-
den.

Energioptimering  
af boligen

Mars er vores naboplanet

29. august 1943 er en afgø-
rende dato i den danske hi-
storie. Den danske regering 
forsøgte at føre en forsonlig 
politik overfor den tyske be-
sættelsesmagt, men 29. au-
gust 1943 kom det til et 
brud, hvorefter tysk militær 
overtog regeringsmagten. 
Tyskerne indførte undtagel-
sestilstand, det tyske militær 
overtog den udøvende 

magt, og tyskerne angreb de 
danske kaserner. Forholdet 
mellem tyskerne og dan-
skerne blev nu meget 
spændt, og modstanden 
mod tyskerne tog til i styrke. 
Herefter kender vi jo hi-
storien, og der er ingen tvivl 
om, at den øgede modstand 
i Danmark havde sin del af 
skylden for den endelige 
sejr til de allierede.

En historisk dato



3

Tilbuddene er gældende i uge 35 + 36 2022 eller så længe lager haves. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.

ROSSI boots  
De originale er kommet  
på lager igen. Hercules  
modellen, med sikkerhed. 
Alle størrelser                                             
 
FØR 1397,50                                  
SPAR 15%                                                                      

NU: 
1188,-  
  

Incl. STIHL  
tilbehørstaske

Simplicity  
ZT-110   
Zero-turn med 107 cm  
klippebord.  
 
FØR: 34875,-                    

NU:  
28500,-

STIHL  
højtryksrenser   
med 10-110 bar og  
440 liter/min. 
7 m. slange  
                                  
Før: 2090,-                                                                   

NU:  
1795,-

STIHL fs 38.   
En let benzintrimmer til private  
brugere i mindre grønne arealer.  
 
FØR: 1555,-                                                                     

NU:  
1250,-

STIHL ms 261   
Særdeles stærk og let motorsav, 
Med 40 cm. Sværd og 4,1 hk.  
Vægt kun 4,9 kg. 
 
FØR: 6990,-        
SPAR 2000,-                                                                                     

NU: 

4990,-  

STIGA Park  
500 hst   
med 95 cm klippebord.  
 
FØR 39998,- 

NU: 
35995,-

Stiga batteri  
løvblæser/suger   
Komplet med  
batteri og lader.                             

NU:  
1799,-

HUSK  vi servicerer  ALLE mærker  indenfor  havetraktorer og  plæneklippere
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Kære Nina 
Hjertelig tillykke med din 
50 års fødselsdag, den 10. 
september.  
Vi ønsker dig en fantastisk 
dag. 

Hilsen fra  
Kirsten og Arne 

Rasmus og Lotte,  
Lasse og Sanne 
Torben og Lone 

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

Kære Simon 
Du ønskes hjertelig tillykke 
med dine 40 år den 10. sep-
tember. 
Håber du får en god dag og 
vi glæder os til at fejre dig.  

Kærlig hilsen 
Matti, Junie, Casper,  

Kerstin, David,  
mor og far 

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

75 års fødselsdag 
 
Kære familie, venner, 
naboer og alle andre gode 
bekendte 
 
I anledning af min  
75 års fødselsdag vil jeg  
gerne invitere dig/jer til  
 
frokost og kaffe  
søndag den 18. sept. kl. 12 
på Eggebæk Kærvej 4  
 
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

Håber vi ses

Hej  Christian  
Tillykke med dine 8 år den 
27. august. 

Hjertelig tillykke fra 
Bedstemor og bedstefar 

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

Hej Lavst 
Tillykke med dine 9 år den 
3. september. 

Hjertelig tillykke fra 
Bedste og bedstefar 

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

Tiden flyver afsted, når man har det sjovt. 
Den 3. september er det 25 år siden 

 jeg åbnede min kiosk 
Derfor inviterer jeg til stående 

RECEPTION 
Lørdag d. 3. september 

kl. 13.00-16.00 
Alle er velkomne 

 
Venlig hilsen 

Gitte Møhl

25 års jubilæum

DSB Kiosken · Stationsvej 33 · Tinglev · 74 62 22 59

15.-
JUBILÆUMSTILBUD 
Lørdag d. 3. 
og søndag d.  
4. september  

FRANSK HOTDOG  
Pris som for 25 år siden

Lokalforeningspuljerne har 
i perioden 2018-2021 bevil-
get 3,7 millioner kroner til 
foreninger i Aabenraa 
Kommune. 
 
Rigtig mange foreninger 
har de seneste fire år fået en 
vigtig håndsrækning via lo-
kalforeningspuljerne. Det 
gælder også foreningerne i 
Aabenraa Kommune. Her 
har foreningerne i perioden 
2018-2021 modtaget 3,7 mil-
lioner kroner. 
 
Et bredt politisk flertal på 
Christiansborg besluttede i 
efteråret 2017 at oprette 
disse puljer for at under-
støtte det lokale foreningsliv 
– eksempelvis idrætsfor-
eninger, spejdere og andre 
almennyttige foreninger. 
 
Foreningslivets hovedorga-
nisationer har siden fordelt 
midlerne på baggrund af an-
søgninger. Midlerne er 
blandt andet gået til indkøb 
af rekvisitter, etablering af 
faciliteter, rekruttering af 
medlemmer, afvikling af 
events og afholdelse af so-
ciale arrangementer. 

»Foreningslivet er helt cen-
tralt for lokalsamfundene i 
Danmark. Jeg er virkelig 
glad for, at lokalforenings-
puljerne har været med til at 
skabe aktivitet og glæde 
rundt om i hele landet,« 
siger skatteminister Jeppe 
Bruus (S). 
 
Puljen gør gavn  
i hele landet 
Der er udbetalt støtte til for-
eninger i samtlige danske 
kommuner, og der er brugt 
meget få midler på admini-
stration. Lokalforeningspul-
jerne betyder, at der med 
kort varsel kan støttes op 

om foreningernes gode 
idéer og deres ønsker om at 
skabe aktivitet i lokalsam-
fundene. 
 
»Vi er rigtig glade for, at vi 
med Lokalforeningspuljen 
kan hjælpe de lokale for-
eninger rundt omkring i lan-
det med at udvikle 
friluftslivet. De frivillige 
ildsjæle i foreningerne gør 
en kæmpe indsats for at 
skabe fællesskab og gode 
oplevelser for andre, så det 
er dejligt at kunne give dem 
en hjælpende hånd, så 
endnu flere kan få del i fri-
luftslivets mange glæder,« 

siger Annesofie Bjerre, for-
mand for Friluftsrådet. 
 
Friluftsrådet er en af de otte 
hovedorganisationer, som 
formidler midlerne fra lo-
kalforeningspuljerne videre 
til deres foreninger. 
I de første fire år med lokal-
foreningspuljer er der blevet 
godkendt og udbetalt i alt 
12.183 bevillinger. Samlet er 
der søgt for 705 millioner 
kroner. Heraf er der god-
kendt og udbetalt bevillin-
ger for 283 millioner kroner. 
 
Fakta om  
lokalforeningspuljerne 
Sammen med Venstre, Det 
Konservative Folkeparti, Li-
beral Alliance, Dansk Fol-
keparti, SF og Radikale 
Venstre står Socialdemo-
kratiet bag den politiske af-
tale om at oprette lokal- 
foreningspuljer på i alt 72 
millioner kroner årligt, som 
foreningslivets forskellige 
hovedorganisationer skal 
uddele til deres lokalfor-
eninger. Den politiske aftale 
skal evalueres i løbet af 
2022.

3,7 millioner kroner til foreningslivet  
i Aabenraa Kommune

En voldsom stigning i hen-
visninger af børn og unge til 
psykiatrisk behandling får 
nu regionens Forretnings-
udvalg til at anbefale Re-
gionsrådet at styrke indsat- 
sen over for børn og unge, 
der skal behandles hos pri-
vatpraktiserende psykiate-
re.  
Forretningsudvalget anbe-
faler, at der oprettes to nye 
ydernumre i stedet for det 
ene, som blev besluttet i for-
året. Hvis Regionsrådet be-
slutter at oprette endnu et 
ydernummer, vil antallet af 
privatpraktiserende børne- 
og ungdomspsykiatere i re-
gionen fordobles til fire. 
 
Henvisning af børn og unge 

til psykiatrisk behandling er 
steget markant efter Covid-
19. I forhold til gruppen af 
børn og unge, der kan be-
handles hos en privatprakti-
serende psykiater – og som 
ikke kræver akut behandling 
i sygehuspsykiatrien – er 
ventetiden på udredning i 
voldsom vækst. Region Syd- 
danmark har to privatprakti-
serende børne- og ungdoms-
psykiatere, som begge prak- 
tiserer fra Odense. Hos dem 
er den gennemsnitlige vente-
tid på udredning steget fra 61 
uger til 81 uger fra marts 
2022 og til nu. 
 
Der er således et enormt 
pres på Børne- og Ung-
domspsykiatrien. 

Flere kvalificerede  
kandidater 
Den 28. marts i år beslut-
tede Regionsrådet at op-
rette et ydernummer på en 
børne- og ungdomspsykia-
ter i den jyske del af regio-
nen. Grunden til dette var, 
at Regionsrådet ønskede at 
gøre hjælpen mere tilgæn-
gelig for de patienter, som 
bor i den jyske del af regio-
nen. Der var flere kvalifice-
rede ansøgere til yder- 
nummeret, og siden presset 
på specialet kun er blevet 
større siden beslutningen 
blev truffet i foråret, har 
Region Syddanmarks for-
retningsudvalg besluttet at 
lave en anbefaling til Re-
gionsrådet om at oprette 
endnu et ydernummer. 
 
Formand for Region Syd-
danmarks udvalget for det 
nære sundhedsvæsen Bo 
Libergren (V) siger: 
»Ventetiderne på udred-
ning inden for det børne- 
og ungdomspsykiatriske 
speciale er alt for lange. Fra 
politisk side har vi stor 
fokus på at nedbringe ven-
tetiderne, og ligeledes gør 
psykiatrisygehuset et stort 
stykke arbejde for at børn 
og unge, som henvises, bli-
ver udredt så hurtigt som 
muligt. Men opgaven kan 
ikke løses hurtigt nok med 
det setup, som vi har i dag. 
Vi er i den heldige situa-
tion, at vi har fået ansøgnin-
ger fra flere kvalificerede 

kandidater til det ydernum-
mer, som vi besluttede at 
oprette i foråret. Derfor har 
vi i Forretningsudvalget 
valgt at anbefale Regions-
rådet, at afsætte flere mid-
ler og oprette endnu et 
ydernummer i Jylland, så vi 
ikke får én men to børne- 
og ungdomspsykiatere, ud 
over de to som vi allerede 
har i Odense.« 
 
På Forretningsudvalgets 
møde den 17. august blev 
det således besluttet at an-
befale Regionsrådet at øge 
kapaciteten inden for det 
børne- og ungdomspsyki-
atriske speciale med yderli-
gere et 
fuldtidsydernummer i den 
jyske del af regionen. Ud-
giften på ca. 2,5 mio. kr. i 
2022 og 2023 søges fi-
nansieret via midler til af-
vikling af 
behandlingsefterslæbet i 
forbindelse med Covid-19. 
 
Forretningsudvalget anbe-
faler yderligere, at finansie-
ringen fra 2024 og frem 
sker ved at konvertere de 
midler, som er planlagt til et 
ydernummer i voksenpsy-
kiatrien. Muligheden for et 
nyt ydernummer i voksen-
psykiatri som konsekvens 
af konverteringen vurderes 
i forbindelse med budget-
lægningen for 2024.

Der er brug for flere penge til børn og 
unge i psykiatrien
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Vi samler ekspertisen  
under ét tag 
og flytter til større lokaler  
i Rødekro  
 
Det giver mange fordele  
for vore kunder 
 
� Flere til at servicere din bil 
� Al ekspertise samlet under ét tag 
� Nyeste fejlfindingsudstyr 
� El- og hybridværksted 
� Køb og salg af biler 
� Større fleksibilitet og  

kortere ventetid 

Vi flytter den 1. september 2022

Müller AutoTec ApS 
 
Industrivej 9 · 6230 Rødekro 
Tlf. 2926 9791 · info@muller-autotec.dk

Online-booking: www.müller-autotec.dk

Altid  
GRATIS  

LÅNEBIL 

Centerpladsen 5, 6360 Tinglev 
Tlf. 74 64 40 09  
Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 6.00-18.00 
Lørdag-søndag kl. 6.00-17.00

GODE TILBUD FRA DIN LOKALE BAGER

HAR DU PRØVET VORES 
LÆKRE CROISSANTER  
MED FYLD?

Hønsesalat,  
salat, tomat, 

agurk og bacon 

2500

Ved byfesten i Tinglev var 
der et nyt indslag på pro-
grammet i år - Seniorfro-
kost. 
Fredag eftermiddag var 
byens senior-borgere invite-
ret i festteltet til hyggeligt 
samvær og det blev et til-
løbsstykke. Over 100 købte 
billet og deltog i et brag af 
en fest. 
Rebbølorkestret styrede 
slagets gang fra scenen og 
der blev spist, drukket, sun-
get og hygget hele eftermid-
dagen.  
»Vi er ovenud lykkelige for 
den store opbakning. Det 
var meget mere, end vi 

havde turdet håbe på«, for-
tæller Angelika Bertelsen 
og Ingrid Hansen fra arran-
gørgruppen. 
Årets arrangører har alle-
rede lagt planer for en gen-

tagelse næste år og håber, at 
lige så mange, og gerne 
flere, vil være med til en 
festlig eftermiddag.

Seniorfrokosten blev et hit

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

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

Koldt, rent og lækkert drikkevand 

Stort udvalg af vandkølere... 
Fås med koldt eller tempereret vand 
Hvorfor vælge en vandkøler
• Sundt rent drikkevand takket  

være avancerede filtre fra  
Oasis og Brita  

• Miljøvenlighed: genbrugelige  
kølere og CO2-neutrale produkter 

• Professionel installation og  
vedligeholdelse af velkvalificerede 

EPDWA-ingeniører  
• Faste priser 

• Let at anvende 

• Multifunktionelle 

• Ubegrænset  
vandforsyning

RING  OG HØR  NÆRMERE  HOS LEIF

Sæt mål for  
flere skridt 
 

Med en skridttæller, der 
eventuelt sidder i enten et 
ur eller en smartphone, kan 
man måle, hvor langt man 
går i det daglige. Det virker 
på mange motiverende for 
at få mere motion. Hvis 
skridttælleren eksempelvis 
viser, at man gennemsnitligt 
tager 8.000 skridt om dagen, 
kan målet være at tage ek-
sempelvis 12.000 skridt dag-
ligt. Opfyldelse af målet 
betyder mere daglig motion 
og kan måske også aflæses 
på badevægten. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Børn på  
motorcyklen 
 

Børn under 5 år må ikke 
transporteres på en almin-
delig tohjulet motorcykel. 
Børn fra fem år og opefter 
skal have styrthjelm på og 
sidde på et særligt barne-
sæde. Barnesædet skal sikre, 
at fødder ikke kan komme 
ind i hjulet og at barnet ikke 
kan falde af, selvom det fal-
der i søvn. Der skal være en 
rygstøtte på min. 25 cm og 
fodhvilere. Barnet må ikke 
spændes fast med sele eller 
lign. 
Når barnet er 135 cm højt 
eller derover, må det sidde 
på det almindelige passa-
gersæde på motorcyklen. 
(Kilde: Rådet for Sikker 
Trafik) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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– OM VI KAN SÆLGE 
SOMMERHUSET? - prøv 
MIKKELSEN - TOFTLUND 
www.74831280.dk

BLIKKENSLAGER 
ARBEJDE  

 
 
 

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

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

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

HUSK  
du kan booke 

tid når du  
har tid…

…bare bedre bilværksted

JERN & METAL KØBES 
Brian Brix Christensen 

Tlf. 22 56 28 81 

RENS SKROT

Service - reparation - nyt indenfor 

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

DO RINGE TÆ MÆ - Æ KOMME TÆ DÆ

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

Bjolderupgård 
- din alsidige maskinstation

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

 
 

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

Jord søges til dyrkning af biomajs

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

BB1290 presser 
med rotorcutter

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

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

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

Sæson 

2022

Udbud af arealer til forpagtning for  
Bjolderup-Uge Menighedsråd  
For Bjolderup-Uge Menighedsråd udbyder  

LandboSyd arealer ved Lovtrup på ca. 12,25 ha. 
Arealerne bortforpagtes fra d. 1/1-2023  

for en 5-årig periode.  
Frist for afgivelse af bud er d. 29/9-2022 kl. 12.00  

Udbudsmateriale fås ved henvendelse til: 
LandboSyd – Søren Jensen 

Tlf. 7436 5130 – Mail sje@landbosyd.dk

STILLINGER

Plejehjemmet Enggården · Engløkke 30 · 6372 Bylderup-Bov

Enggårdens køkken 
søger vikarer 

 
Vi søger i øjeblikket en vikar/afløser til vores 
køkken på plejehjemmet Enggården i Bylderup 
Bov. 
 
Der er ikke tale om et fast timetal, men en vikar 
der kan hjælpe i forbindelse med ferie eller 
andre fridage.  
Arbejdstiden vil altid være i hverdage og i  
dagtimer. 
 
Oplæring vil finde sted og yderligere oplysninger 
kan fås ved henvendelse til forstander  
Mary Gøttsche, tlf. 74 76 26 00. 
 
Du skal kunne beherske dansk i skrift og tale. 
 
Løn i forhold til gældende overenskomster. 
 
Ansøgning sendes på mail til mg@diakon.dk 
Vores adresse er: 
Enggården 
Engløkke 30 
6372 Bylderup Bov 
 
Alternativt er du også meget velkommen til at 
komme forbi med en ansøgning. 
 
 
 
 
 
 
 

KØB - SALG - DIVERSE

BOLIG

Tinglev Menighedsråd hav-
de forleden arrangeret en 
sommerkoncert i Tinglev 
kirke med kopi-bandet 
GAZVæRK.  
Knap 100 besøgende lyt-
tede i to timer til Kim Lar-
sens og Gasolins ever- 
greens. Og det var næsten 
umuligt at holde sig i ro, når 
først musikken spillede.  
Det var måske kun den be-
skedne plads mellem bæn-
kene, der forhindrede en 
mere spontan-aktiv ytring, 
selv om de besøgende til-
hørte den »modne« genera-
tion.  
Musikken var liv og glæde. 

Da den skotske folkesang-
melodi 'Should Auld Acqai-
tance Be Forgot', her kendt 
som 'Skuld gammel ven-
skab rejn forgo', klang midt 
i koncerten med en ny 

tekst, kunne man frygte at 
koncerten ville være slut, 
men det var ikke tilfældet.  
 
Fotos:  
Hanns Peter Blume

Kim Larsen og Gasolin evergreens

Danmarks tusindvis af in-
sektarter kan være irrite-
rende. Ikke mindst her om 
sommeren hvor myrerne 
kravler ind i husene, myg-
gene stikker, og man får di-
verse småinsekter i øjnene 
under cykelturen. 
Men der er god grund til at 
se lyst på horderne af insek-
ter, for de danner føde-
grundlag for masser af de 
dyr og fugle, vi ellers holder 
af. Pindsvin spiser for ek-
sempel masser af insekter, 
og det samme gør den 
mindste af insektæderne 
blandt pattedyrene, spids-
musen, som har en enorm 
appetit og er på fødejagt 
både dag og nat. 

Flagermusene jagter også 
insekter. De ser ikke byttet 
men lytter sig i stedet frem 
til insekterne. Flagermu-
sene udstøder skrig, mens 
de flyver. Skrigene er så 
høje, at menneskets øre 
ikke opfanger dem. Er der 
en forhindring forude (for 
eksempel et insekt), giver 
skriget ekko, og på ekkoet 
kan flagermusen få et klart 
indtryk af, hvad der foregår 
omkring den. 
Masser af fugle spiser også 
insekter, og en hurtigflyver 
som svalen er endda i stand 
til at fange insekterne i luf-
ten.

Insekter skal der til 

Hjemmelavet 
bordskåner 
 

Man laver nemt en bord-
skåner ved hjælp af en flise 
og en korkprop. Flisen hol-
der til varme sager, og 
under flisen pålimes styk-
kerne fra en vinprop skåret 
i fire lige tykke ”skiver”, så 
bordskåneren står plan. 
Nemt, billigt og en spæn-
dende udfordring for bør-
nene, der måske endda kan 
udsmykke flisen. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

50 år efter  
historisk  
boksekamp 
 

Tom Bogs er en af de mest 
bemærkelsesværdige pro-
fessionelle danske boksere 
gennem tiderne, og han op-
nåede blandt andet at blive 
europamester. Han bok-
sede bl.a. en VM-titelkamp 
for netop 50 år siden - i au-
gust 1972 i Idrætsparken i 
København foran 22.000 
tilskuere - mod den legen-
dariske Carlos Monzon fra 
Argentina, hvor Bogs dog 
blev knockoutet i 5. om-
gang. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

• Containere 8-40 m3 
• Minilæsser 

• Minigraver 
• Motorbør m.m.

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

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

Tlf. 21 26 43 81 

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

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

Tinglev kloak- og Haveservice 
Aut. kloakmester

HALV PRIS  
på beklædning og fodtøj i butikken,  

den første lørdag i hver måned 
Vi afhenter møbler  

(også fra dødsbo) 
der kan sælges i vores butik 

Ring om aftale, tlf. 50 52 20 11  

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

ALT I  
BYGGERI 
PRIVAT OG ERHVERV

TOTALENTREPRISE 
NYBYG OG TILBYG 
RENOVERING 
VINDUER OG DØRE 
FORSIKRINGSSKADER 
HAL- OG STALDBYGGERI

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

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

Den 3. september for 25 år 
siden havde Gitte Møhl før-
ste arbejdsdag i sin kiosk på 
Tinglev Banegård. 
Siden dengang er der lavet 
mange franske hotdogs, 
solgt mange billetter og ud-
leveret mange pakker til 
kunderne. 
»Jeg glæder mig stadigvæk 
til at komme på arbejde 
hver eneste morgen. Det er 
dejligt og samtidig har jeg 
nydt alle årene sammen 
med mine medarbejdere og 
kunder«, fortæller jubilaren. 
 
Den sidste af sin slags 
Da Gitte Møhl overtog 
DSB kiosk/minibar for 25 
år siden, var der masser af 
kolleger på de forskellige 
banegårde rundt omkring i 
landet. De er stille og roligt 

lukket i løbet af årene, så 
Tinglev kiosk er nu den 
eneste tilbageværende af sin 
slags. 
»Det er lidt vemodigt og 
mærkeligt at tænke på. Næ-
sten alle banegårde havde 
en lille kiosk, hvor man 
kunne købe en billet eller 
en pose bolcher. Nu er jeg 
den sidste«, beretter Gitte. 
 
Billige franske hotdogs 
For 25 års siden var åb-
ningstilbuddet bl.a. en 
fransk hotdog for 15 kr. og 
det gentager Gitte nu i ki-
osken i jubilæumsweeken-
den. »Det var et godt tilbud 
dengang og det er et super 
godt tilbud nu«, fortæller 
hun. 
 
25 års jubilaren glæder sig 

til at se en masse menne-
sker i kiosken, når hun hol-
der en lille reception. 
»Det skal da fejres, at man 
har 25 års jubilæum. Hvem 
ved, hvad der sker i mor-
gen«, slutter Gitte Møhl af 
med et stort smil.

Gitte har 25 års jubilæum

Mange vilde dyr er med 
tiden blevet byboere. 
For hvorfor nøjes med livet 
ude i skoven, når det er 
meget nemmere at finde 
føde tæt på menneskene? 
Det er en vigtig årsag til, at 
mange vilde dyr i løbet af 
årene er flyttet ind i byerne. 
Ræven er et godt eksempel. 
Denne charmerende røver 
har i generationer været at 
finde i villakvarterer og 
sommerhusområder, hvor 
den listige fyr dels formår at 
finde fredfyldte pletter, 
hvor det er muligt i nogen-
lunde ubemærkethed at 
grave en rævegrav, og dels 
har rigtig fine muligheder 
for at finde føde. Det kan 
være indholdet af den af-
faldspose, du i første om-
gang har stillet på terrassen, 
da indholdet lugtede lidt for 
meget inde i huset. Men det 
er også de mange mus, fugle 
og anden lækker rævemad, 
som findes i rigelige mæng-
der blandt villaer og som-
merhuse. Inde i byerne er 
der også en tæt bestand af 
havefugle - godt hjulpet på 
vej af fuglekasser, fodring 
og fine muligheder for at 
finde skjul i havernes be-
voksninger. Nogle af de 
fugle og dyr, vi i dag betrag-
ter som helt naturligt hjem-
mehørende i byerne, hørte 
tidligere næsten kun til 
udenfor byerne. Det gælder 

for eksempel solsorten - de 
danske havers karakterfugl. 
For over 100 år siden var 
den en sky skovfugl, som 
altså efterhånden fandt ud 
af, at haverne er sande 
oaser for blandt andet sol-
sorte. 
Hvor skoven kiler sig ind i 
byen, kan man ligefrem op-
leve græssende rådyr på 
græsplænen. Den danske 
rådyrbestand er på et tal-
mæssigt højt niveau og 
hvorfor ikke finde føde i 
haver og parker? Her er det 
i øvrigt også sikkert at være 
rådyr i jagtsæsonen! 
Harer opleves også som 
helt naturlige indbyggere på 
mange kirkegårde, i parker 

og i nogle parcelhuskvarte-
rer. Landbrugets store area-
ler med monokulturer er 
ikke nødvendigvis sagen for 
haren, som til gengæld fin-
der både fred og ro og mas-
ser af føde i parker og andre 
bynære omgivelser. Selv 
grævlingen, som betragtes 
som meget sky, ses nogle 
steder i byerne, og en ellers 
meget sky rovfugl som 
spurvehøgen yngler i 
mange byer. For byens tætte 
bestand af gråspurve, sol-
sorte, musvitter og andre 
fugle i en størrelse, som 
spurvehøgen kan li’, udgør 
jo et sandt tagselvbord for 
høgen.

De vilde dyr er flyttet til byen

Solsorten betragtes som den mest naturlige fugl i vores vil-
lahaver, men den er faktisk oprindelig en sky skovfugl. 
Foto: Kehlet

Brodden er sammensat af 
tre knivformede klinger, 
som pludselig skærer sig ind 
i huden på din arm. Brod-
den er forbundet til et par 
giftkirtler, og inden du når 
at klaske til det irriterende 
insekt, har det gennem den 
hule brod pumpet gift ud i 
din arm, og du må de næste 
par dage døje med et klø-
ende stik. 
Masser af mennesker ople-
ver specielt her i sensom-
meren smertelig 
nærkontakt med hvepsene, 
som stikker, når de føler sig 
truede. Men faktisk er det 
forkert at kalde disse insek-
ter for hvepse. De stik-
kende hvepse, som ikke 
kan stå for din sodavand, 
kage og andre søde sager, 
er nemlig gedehamse. Ge-
dehamsene hører sammen 
med blandt andet snylte-
hvepse, træhvepse, grave-
hvepse og bladhvepse til 
den store orden af insekter, 
som under ét betegnes 
hvepse. 
Gedehamsene er nogle ste-
der voldsomt generende 
sidst på sommeren, men på 
sin vis er gedehamsene nyt-
tige insekter, for de er dyg-
tige flyvere, som fanger 
blandt andet fluer, der jo 
også generer vi mennesker. 
Byttet serveres som føde 
for gedehamsenes larver. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Stenslag skal  
repareres 
 

Man kan næsten ikke 
undgå, at der kommer små 
stenslag på bilens front og 
motorhjelm. Man kan selv 
udbedre skaderne, og det 
kan med fordel gøres, før 
kombinationen af fugt og 
salt på vejene om få måne-
der medvirker til at øge 
omfanget af skaderne efter 
stenslagene. Rens forsigtigt 
den lille lakskade med en 
spids kniv, så eventuel be-
gyndende rust er væk, og 
påfør efterfølgende lak fra 
en lille reparationsstift med 
bilens originale farve. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Fald i bilsalget 
 

Det går tilbage for salget af 
nye biler i Danmark. Ifølge 
De Danske Bilimportører 
blev der i første halvår 2022 
indregistreret 73.490 per-
sonbiler, hvilket er en tilba-
gegang på 23,8 procent i 
forhold til samme tidsrum 
sidste år. Dog er bestanden 
af elbiler i kraftig vækst.  Pr 
1. juli var der indregistreret 
88.351 elbiler i Danmark 
mod 41.556 på samme tids-
punkt sidste år. (Kilde: De 
Danske Bilimportører, Bil-
statistik.dk) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

Et smerteligt 
bekendtskab

Følg med på 

www.tinglev.dk
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Markeds- og Ringriderfest  
i Bylderup-Bov 2022

Lendemark 
Entreprenørforretning ApS 

 
v/ Jens J. Nielsen  
Aut. kloakmester 
 

Al slags  
gravearbejde  
udføres 

 

74 76 26 65 • Bil 40 37 26 65

Din lokale mægler 

TØNDER  
7472 3101 

SKÆRBÆK & RØMØ  
7475 2488

Nybolig Michael Riis 

Vi sælger  
flest huse i  

postnr. 6372 
kilde: boligsiden.dk pr. 17/8 2022 

Åbenråvej 95 · Uge · DK-6360 Tinglev · Tlf. +45 7464 4498 
www.uge-lystfiskeri.dk · uge@mail.dk

Vollerup 
Smedeland A/S  
Vollerup Møllevej 5 · 6392 Bolderslev 
Tlf. 74 64 63 02 · Mobil 40 36 59 57 
info@smedeland.dk

• Stål på mål 
• Trapper 
• Altaner 
• Stålspær

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

- vi har også festsal samt værelser til udlejning

· Fiskesø · Camping · Hytter  

· Værelser · Minigolf  

· Fodboldgolf · Legeplads

el-installatør Tlf. 74 76 21 34
Slogsherredsvej 4 - 6372 Bylderup-Bov

e-mail: jens@eljensjensen.dk
www.eljensjensen.dk

ENSENJENS

Butikken er åben  
mandag-fredag fra kl. 8.00-9.30 

Se derudover åbningsskiltet i døren ... 

Det behøver ikke være dyrere at gå til fagmanden

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

Vi ønsker alle en rigtig 
god ringriderweekend  
Hos iprinting kan du samle alle dine tryksager og  
reklameartikler - med en miljøvenlig og grøn profil
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Fredag d. 2. september  
Kl. 10.00 – 12.00       Hoppeland åbner for daginstitutioner 
                                  – gratis adgang 
Kl. 12.00                    Ringriderfrokost.  
                                  Fest for de danseglade. Musik ved 
                                  The Young Ones (4-mands band). 
                                  Entré kr. 75,- 
Kl. 14.00                    Hoppeland og festpladsen åbner. 
Kl. 17.00                    Cykel-ringridning for børn.  
                                  Præmie til den flotteste pyntede  
                                  børnecykel. Pris kr. 20,- 
Kl. 17.30                    Indskrivning til traktor- og  
                                     havetraktorringridning - tilmelding 
                                  til Manuela på pladsen. Pris kr. 30,- 
Kl. 18.00                    Traktor- og havetraktorringridning 
                                     starter 
Kl. 20.30                    Dobbelt Stand-up underholdning 
                                  med de to landskendte entertainere 
                                  Mikkel Klint Thorius og  
                                  Phillip Devantier. To af Danmarks 
                                  bedste upcoming Stand-Up  
                                  komikere. 
                                  Billetter hertil købes på  
                                  www.billetto.dk til 150 kr/stk +  
                                  gebyr (Bemærk begrænset antal 
                                  pladser!) 
                                  Hvis der er billetter i overskud, kan 
                                  de denne aften købes i døren til  
                                  180 kr/stk. 
                                  Festteltet lukker efter behov, dog 
                                  senest kl. 00.30 

 
 Lørdag d. 3. september  
Kl. 09.00                   Gratis morgenmad 
Kl. 10.00                   Præmieskat  
                                 deltagergebyr kr. 100,- 
Kl. 10.00                   Hoppeland og festpladsen åbner 
Kl. 10.00                   Tombola åbner 
Kl. 10.00                   Loppe – og byttemarked åbner  
                                 Gratis bord for alle. 
Kl. 11.00 – 13.00      Børnefrokost incl. underholdning 
                                 med H.C. Andersen Paraden.  
                                 Billetter købes hos Min Købmand 
                                 Dan i Bylderup. Kr. 40,- 
Kl. 13.00                   Holddyst (min. alder 16 år).  
                                 Præmier til de bedste hold.  
                                 6 personer pr hold. Husk tilmelding 
                                 til Kristian Salomonsen 2441 7126 

Kl. 18.30                   Borgerspisning i Festteltet  
                                 med musik v/4 FUN. Min. alder 18 år 
                                 Spisning kr. 180,- ( Maden serveres i 
                                 år fra Ravsted Slagteren) 
                                 Tilmelding hos ambassadør eller på 
                                 SMS til 2112 1476 (Lone) 
Kl. 01.30                   Festteltet lukker 

 
 Søndag d. 4. september  
Kl. 10.00                   Rytterne ankommer 
Kl. 11.00                   Velkomst. Herefter starter ringridning 
Kl. 11.00                   Hoppeland, festpladsen og  
                                    tombolaen åbner. 
Kl. 11.00                   Veterantræf. Kom og vis din  
                                 veteranbil, -lastbil, -knallert,  
                                 -motorcykel eller -traktor frem 
Kl. 14.00                   Anderæs ved broen på Engvej 
Kl. 14.30                   Kaffebord i teltet - kr. 25,- 
Kl. 15.00                   Kongeomridning 
Kl. 16.00                   Hyggeligt samvær i festteltet 
Kl. 17.00                   Kåring af konge, kronprins og prins 
Kl. 18.00                   Fællesspisning i teltet.  
                                 Lækker grill-menu med tilbehør – 
                                 Voksne kr. 95,- /  
                                 Børn under 12 år kr. 60,- 
                                 Madbilletter købes i baren i festteltet 
                                 – Først til mølle! 
                                 Festteltet lukker efter behov,  
                                 dog senest kl. 22.00

Markeds-Markeds-
og ringriderfest og ringriderfest 

i Bylderup-Bov den 2.- 4. september 2022
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Ringriderforeningen i Byl-
derup-Bov er igen klar til at 
byde velkommen til nogle 
oplevelsesrige og festlige 
dage, når ringrider-weeken-
den skydes i gang på fredag. 
I år er det 60 år siden der 
blev holdt ringriderfest i 
Bylderup-Bov for første 
gang, så det er en begiven-
hed med mange traditio-
ner, formand Lone Bøgh 
byder velkommen til. 
Det store og traditionsrige 
ringrideroptog gennem by-
en er til gengæld ikke på 
programmet i år.  
 
Ringriderfrokost  
og stand-up 
Fredag formiddag inviteres 
byens daginstitutioner va-
nen tro til at prøve hoppe-
borgene fra Vesthop på 
pladsen.  
Fredag fra middagstid er 
der ringriderfrokost for de 
danse-glade. 4-mands ban-
det The Young Ones står 
for musikken.  

Senere fredag er der trak-
tor- og havetraktorringrid-
ning samt cykelringridning 
for børn. 
Fredag aften er der dob-
belt stand-up underhold-
ning med de to landskend-
te entertainere Mikkel 
Klint Thorius og Phillip 
Devantier. De går på sce-
nen i et fyrværkeri af skar-
pe replikker og lun humor, 
hvor der er garanti for et 
godt grin. 
Aftenen slutter omkring 
midnat. 
 
Lørdag med gode  
og sjove aktiviteter 
Lørdag starter med gratis 
morgenmad til de morgen-
friske, og fra kl. 10.00 er 
der præmieskat samt lop-
pe- og byttemarked. Sam-
tidig vil der være forskelli-
ge aktiviteter på pladsen 
bl.a tombola og hoppe-
land. 
Lørdag formiddag er der 
børnefrokost og under-

holdning med H.C. Ander-
sen Paraden for børn og 
unge.  
Eftermiddagen byder på 
holddyst og senere er der 
borgerspisning i festteltet, 
hvor 4Fun står for den mu-
sikalske underholdning. 
 
Rytterne i galgerne 
Søndagen er ringridernes 
dag. Rytterne mødes på 
festpladsen kl. 10, hvorefter 
ringridningen går igang. 
På festpladsen er der vete-
rantræf, hvor man kan vise 
sit vetarankøretøj frem. 

Sidste år var det første 
gang, der var arrangeret ve-
terantræf og det blev en 
kæmpe succes, hvor over 50 
køretøjer havde fundet ve-
jen frem til festpladsen. 
Eftermiddagen byder på 
kaffebord i teltet og Ande-
ræs fra broen på Engvej. 
Sidst på eftermiddagen kå-
res årets ringriderkonge, 
kronprins og prins.  
Tre dages festligheder slut-
tes af med fællesspisning i 
teltet for store og små. Sidst 
på aftenen bliver teltet luk-
ket for sidste gang i år.

Bylderup-Bov glæder sig til byens ringriderweekend
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Vi ønsker alle en god 
ringrider-
weekend

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

AutoMester Tinglev
v/ Flemming Christensen

  Vi servicerer alle bilmærker

  Kvalitet og service hver gang

  En del af Danmarks største værkstedskæde

Tlf. 61 76 39 37 • www.kim-kloak.dk

Entreprenør 

Kim P. Hansen 
Åløkke 46 

6372 Bylderup-Bov 

VI UDFØRER  
ALT INDENFOR

- har du  brug for  hjælp til dit  projekt? 

LONE BØGH 
STENSKÆR 13 
BYLDERUP-BOV 
TLF. 21 12 14 76

Petersen’s VVS 
v/ Jørgen Petersen 

 

 

 
 

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

• Kloak • Separering  
• Belægning • Støbearbejde 
• Minigraver • Rendegraver 

... for både private og erhverv 

Områdesikring og  
metalkonstruktioner 

Porte · låger · industrihegn · automatik  
adgangskontrol · bomstyring · trapper  

gelænder · altaner m.m.

Karl-Heinz Gehrt & Søn a/s 
Al-Ka Hegn & Porte a/s 

Garverland 6 . 6372 Bylderup-Bov . Tlf. 74 76 26 24 
E-mail: info@gehrt.com . Internet: www.gehrt.com



Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter
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Tinglev

Centerpladsen · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 42 

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 8.00-19.00  lørdag - søndag kl. 8.00-18.00 

Priserne gælder fra den 31. august - 4. september 2022

Pr. stk. 

9900

BETJENT DISK  
HVER FREDAG  

KL. 1000 - 1700

Pr. stk.  

3500

Tærter 
med  
forskelligt  
fyld 

Stjernekaster 

Pr. bakke  

3500

Oksekød i tern eller  

benløse fugle 
 

400 g 

5000

600 g 

5000

Gyros

Dansk kalveculotte  
eller tyndsteg 

Pr. 1/2 kg 

7495

Slagterens  
pulled pork eller  

nakkefilet 
1500-2000 kg 



1 kasse Tuborg eller 
Carlsberg  

30 stk.
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Tinglev

Centerpladsen · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 42 

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 8.00-19.00  lørdag - søndag kl. 8.00-18.00 

Priserne gælder hele september 2022

Coop pålæg 
flere varianter 

Änglamark mælk 

Skummet,  

mini eller let

Schulstad  
Det Gode  
Solsikkerugbrød 

Coop mellemlagret 
ost  

i skiver 

Pr. pakke 

20,-

Pr. stk. 

895

15 stk. 

29,-

Coop Skrabeæg  

Pr. pakke 

25,-

1 stk. 

10,-

Ekskl. pant 

99,-



14

Michael Riis
Indehaver,
Tlf. 74723101

Morten Clausen Carsten-
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Jesper Amlund
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Hanne Vandvig Hersbøll
Sagsbehandler eftersalg
Tlf. 74723101

Janne Toft Carlsen
Sagsbehandler
Tlf. 74723101

Nybolig Michael Riis

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

Til alle tider. Til alle hjem.

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Bylderup-Bov Bygade 11

Kontantpris: 825.000
Ejerudgift pr. md: 1.374
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.344/3.492
Sag: 29122135

147 m2 1/4 3

711 m2 F 1931

Nydelig rødstensvilla med cementstenstag og
vinduer i træ. Huset fremstår med et arkitekto-
nisk flot udtryk og er med central beliggenhed i
Bylderup-Bov. Huset er med rummelig indret-
ning med 4 værelser, 2 badeværelser samt et
større og pænt lyst alrum.

Villa, 1 fam.L Jyndevad - Grænsevejen 98

Købsaftale underskrevet

NYHED

LystejendomBylderup - Nystadvej 23

Kontantpris: 2.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.434
Udbetaling: 110.000
Brt/nt excl. ejerudg: 11.629/9.350
Sag: 29122138

293 m2 2/6 1

36.560 m2 D 1827

Hvis du ønsker en landejendom med god
plads, mulighed for dyrehold, men alligevel
med en beliggenhed i gå/cykelafstand til det
meste, så er her den rigtige ejendom. Boligen
er udvendigt med eternittag fra ca. 2012 og
PVC vinduer. Indvendigt er huset gennemgåen-
de renoveret i årende omkring 2003-2005.

NYHED

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Åløkke 11

Kontantpris: 1.275.000
Ejerudgift pr. md: 1.826
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.776/5.448
Sag: 29122157

211 m2 1/4 2

1.331 m2 C 1982

Huset er opført i mokkasten med ældre eternit-
tag og vinduer i træ. Huset er indvendigt flot
moderniseret og fremstår i rigtig fin stand og i
det store hele indflytningsklar. Tilhørende den-
ne fine bolig er her værksted og lidt mindre ud-
huse til opbevaring samt en fin stor have med
flere fine terrasser.

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Tranekærvej 6

Kontantpris: 575.000
Ejerudgift pr. md: 1.184
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.967/2.410
Sag: 29122114

129 m2 2/3 1

1.372 m2 E 1950/80

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

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Engvej 32

Kontantpris: 895.000
Ejerudgift pr. md: 1.535
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.579/3.721
Sag: 29122020

190/9 m2 1/5 2

1.523 m2 D 1933

Dejlig rummelig bolig med plads til den store
familie, men også med gode m2 garage/udhus
til hobbymanden/kvinden! Ejendommen er de
senere år blevet pænt istandsat udvendig. Der
er lagt cementstenstag omkring 2007, vinduer
i PVC og facaden er i 2021 blevet netpudset.
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Bajstrup Østermark 6 · 6360 Tinglev  

tlf. 22 27 20 64 · www.acmurer.dk

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

Vi tilbyder: 

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

 
 

Opstart Færdigt hus

Søg jobbet her: blivomdeler.nu eller ring til os på 70 10 40 00.  
Så er du snart i gang med jobbet som omdeler.

De pakkede reklamer og aviser leveres  

hos dig – klar til omdeling på din rute.

“Min rute ligger tæt på, hvor jeg bor, så jeg kender 
området og vejene godt. Jeg er mega glad for, at jeg 
fik jobbet. For mig er det et perfekt første job ...”          

 August 13 år

VI SØGER  
TEENAGERE

DER KAN TAGE ANSVAR OG ER 

KLAR TIL NYE UDFORDRINGER

SØG ET FRITIDSJOB  
SOM OMDELER

MIT

FØRSTE JOB

ER DU FYLDT 13 ÅR  SÅ SØG JOBBET 

SOM OMDELER ALLEREDE I DAG

Historisk højt antal trainees 
 
Der er hård kamp om arbejdskraften i den finansielle sektor i disse år. Det tager Vestjysk 
Bank nu konsekvensen af og øger antallet af finanstrainees væsentligt med henblik på fast-
ansættelse efterfølgende. De 13 nye trainees i Vestjysk Bank. Rune Dyekjær, som er ny trai-
nee i Tinglev, står på bagerste række yderst til venstre. 

Der bør være en kompost-
beholder i enhver have. 
Planterester, græs og grønt 
køkkenaffald. Alt sammen 
bliver til herlig kompost, 
som kan berige havejorden 
med næringsstoffer. Men 
hvad kan komposteres og 
hvad kan ikke? 
Aviser skal ikke komposte-
res. Tryksværte kan inde-
holde giftige stoffer, og det 
samme kan asken fra bræn-
deovnen, hvis træet ikke 

med garanti har været helt 
rent. Ting, der kan tiltrække 
rotter og ræve, skal heller 
ikke i kompostbeholderen 
– for eksempel rester af til-
beredt mad. I det hele taget 
hører ingen animalske pro-
dukter hjemme i kompost-
bunken 
Men ellers kan alt vegeta-
bilsk køkkenaffald kompo-
steres. Altså æbleskræller, 
kaffegrums, kartoffelskræl-
ler, afskårne blomster osv. 

Ligeledes alle former for 
haveaffald. Græs, blade, 
mindre grene, som har 
været en tur gennem kom-
postkværnen. Pas på med 
ukrudtsplanter. Er der frø 
på, når planterne kompo-
steres, er der stor risiko for, 
at frøene klarer sig fint gen-
nem komposteringsperio-
den og dermed spirer 
lystigt, når komposten en-
gang er tilført køkkenhaven 
og bedene.

Skal der komposteres eller  
ikke komposteres?
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Butikken er åben 
Mandag og torsdag kl. 15.00-17.30 

Kom og se 

det store udvalg i køkken,  
bad og garderobe

Vi har meget  
konkurrencedygtige priser 

www.bbkogb.dk

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

    Kontakt os alle dage på 
Brian tlf. 28 77 52 52 · info@safrens.dk

Ingen skjulte gebyrer el. tillæg 
 Beskyttende imprægnering 

   Miljøgodkendt 
   Fuld tilfredshedsgaranti 

Efter

Årlig  
behandling  
med skum  

holder algerne  
væk

Før➞

EfterFør➞
Fliserens 

incl. imprægnering fra  

45.- 
pr. m2 

(Sand kan tilkøbes)

109 krolfspillere i Rebbøl   
 
BVU har været til krolfstævne i Rebbøl. Der var 109 deltagere til stævnet. Det blev en varm 
dag med runder med mange slag fordi banerne var meget tørre. 
Bolderslev havde 11 spillere med og Bente Wortmann kom i A-finalen og blev nr. 3.  Astrid 
Rasmussen kom i B-finalen og blev nr. 2.

Friluftsbadet i Bylderup har 
været filmkulisse i en uge 
 
Bylderup Friluftsbad har dannet ramme om en filmkulisse i forbindelse med optaglserne 
til en ny kortfilm: Nordens Miami. 
Det er 23-årige Thea Paulsen, der stammer fra Bylderup-Bov, der er producer på filmen. 
Med hjælp fra hendes hjemby fik hun og filmholdet lov til at bruge friluftsbadet til en uges 
optagelser. 
Nordens Miami er en action/krimi der foregår i 80’erne. 

De kan være en sand plage 
i sensommeren. De vil sidde 
med ved bordet, og de kry-
ber ned i flasker og dåser 
med drikkevarer med risiko 
for farlige stik i munden til 
følge, så vi kan hurtigt blive 
enige om, at det er en plage 
at bo i nærheden af et hvep-
sebo. Men når alt kommer 
til alt, er hvepsene også gan-
ske nyttige dyr. 
Lad os lige slå fast, at de 
sort-gule hvepse retteligt er 
gedehamse. Det nyttige ved 
hvepsene (gedehamsene) 
er, at de fortærer mange 
voksne fluer (og hvem vil 
ikke gerne af med dem) og 
andre insekter. Og have-
manden kan glæde sig over, 
at hvepsene også har for-
kærlighed for nogle af de 
sommerfuglelarver, som i 
hans optik er skadedyr. 
Men når det er sagt, vil de 
fleste altså opleve hvepse i 
større mængder som en 
plage. Det er dog en trøst, at 

langt de fleste af hvepsene 
dør i løbet af efteråret, og så 
ser vi ikke mere til hvepse 
før sidst på foråret 2023. 
Det er nemlig kun nogle be-
frugtede dronninger fra 
hvert bo, der overvintrer. 
De begynder om foråret på 
en frisk. Dvs., at de hver 
især bygger et lille bo med 
nogle få celler til yngel. Når 
det første kuld er på vin-
gerne, bygger de nye arbej-
dere videre på boet, og 
dronningen kan koncen-
trere sig om at lægge æg og 
dermed føre arten videre. 
Boet vokser, og antallet af 
individer øges. Boet bygges 
af et papiragtigt materiale, 
som består af afraspede 
træfibre tygget sammen 
med spyt. Prøv engang - for-
sigtigt - at nærme dig en 
hveps, som er i færd med at 
høvle træfibre af for eksem-
pel havemøbler eller have-
hegn. Du kan ligefrem høre, 
at den arbejder! 

Hen på sommeren opfo-
stres nye dronninger og 
hanner, og boets gamle 
dronning dør. Når hannerne 
har gjort deres pligt - nem-
lig at befrugte dronningerne 
- dør de, mens dronnin-
gerne finder velegnede ste-
der til overvintring. 
Arbejderne, der har generet 
jer i løbet af sensommeren, 
går en grum skæbne i møde, 
for de dør med efterårskul-
dens indtog.

Hvepse er også nyttige dyr 

Hvepse er sikre gæster på 
terrassen, når der serveres 
søde sager.  
Foto: Ingimage.com
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ANLÆGSGARTNER FRANK HANSEN 
Kalveknækket 9 . 6340 Kruså 

Tlf. 74 76 15 20

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

vand og  
granit

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

• CONTAINERSERVICE 

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

OG DIESELOLIE

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

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

SEJER & SØNNICHSEN A/S TILBYDER

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

nu ogSÅ nummerPladeSalg 

og omregiSTrering i  

Padborg og TØnder

nYHed: Trailerudlejning 

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

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

Todsbøl Sandblæsning 
& murerforretning 
SandblæSning og murerarbejde 

ring og få et uforpligtende tilbud 

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

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

SERVICESØNDERJYLLAND 
v. Kedde H. Erichsen 

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

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

Haveservice • Oprydningsservice • Mandskabsudlejning

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

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

ERHVERV
& PRIVAT

31102329

Rengøring
med fradrag
Husk at du kan benytte  

dig af  håndværker 
fradraget

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

Skurvogne m.m. 

uforpligtende 
tilbud

Forrige fredag var Tinglev-
Uge Pensionistforening på 
besøg hos Familiekollekti-
vet Langagergård. 
 
Gården er et privat psyki-
atrisk bo- og træningssted 
for tidligere psykiatriske 
patienter og for andre, der i 
en periode behøver hjælp til 
at få hverdagen til at fun-
gere. 
Kollektivet har  eksisteret 
siden 1989 og har i dag til 
huse på den velholdte land-
brugsejendom Langager-
gård i Avnbøl.  
 
Forstander Flemming Phi-
lip fortalte mange spæn-
dende historier fra hver- 
dagen.  
Der er ca. 15 beboere ad 
gangen, som så sluses ud fra 
boligerne på henholdsvis 
Langagergård, udslusnings-
huset i Avnbøl samt fra et 
hus i Gråsten. 
Man trænes til at kunne få 
et selvstændigt liv og en ny 

tilværelse uden for institu-
tionen. Alle har daglige op-
gaver og skal hjælpe til. 
Både med madlavning, ren-
gøring, havearbejde, pas-
ning af heste m.m. Til 
gengæld hygges der med 
sang, musik, udflugter, sport 
og mange andre ting. 
Langagergård modtager/af-
henter tøj, service, møbler, 
legesager, briller osv, som så 
sendes til Rumænien. Der 
bliver sendt 2-3 lastbiler år-
ligt.  

Emmy Petersen fra Tinglev 
formidler diverse donatio-
ner og har deltaget i nød-
hjælpspakningerne og har 
også været med til at afle-
vere varerne dernede. 
Blandt andet pakker man 
også julegaver til børnene i 
Rumænien. 
Det var en rigtig god og tan-
kevækkende oplevelse at 
besøge Langagergård. 
 

Pensionisterne var på udflugt

Menneskerettigheder er et 
begreb, som ofte omtales. 
Faktisk kan tanken om 
menneskerettigheder føres 
tilbage til oldtiden, hvor 
man også mente, at menne-
sket havde visse naturlige 
rettigheder, som måtte re-
spekteres og bevares af sta-
ten. 
Men det var først i 1700-tal-
let, at de egentlige menne-
skerettigheder blev 
udformet skriftligt - blandt 

andet i Den amerikanske 
Uafhængighedserklæring af 
4. juli 1776. 
Også i den franske national-
forsamlings erklæring om 
menneske- og borgerrettig-
hederne fra august 1789 
nævnes blandt andet, at 
menneskene er født med 
lige rettigheder, og man 
taler om lighed for loven, 
ejendomsrettens ukrænke-
lighed og religions- og 
ytringsfrihed.

Menneskerettigheder 
er et gammelt begreb

Skraldemænd 
 

Bænkebiderne kan man 
finde mange steder. I let 
fugtige kældre, under sten i 
haven, gemt i huller i træ-
rødder osv. Bænkebiderne 
æder blandt andet diverse 
planteaffald og fungerer 
dermed som en slags natu-
rens skraldemænd. Efter en 
tur gennem bænkebiderne, 
kan bakterierne nemmere 
komme til at nedbryde 
planteaffaldet yderligere. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

14,6 procent er 
skov 
 

Vi har i Danmark 625.000 
ha med skov, og det svarer 
til 14,6 pct. af vores areal 
I 1923 blev Danmarks areal 
med skov opgjort af Det 
Statistiske Departement til 
322.000 ha eller 7,5 pct. af 
hele landets areal. Over de 
seneste ca. 100 år er det 
danske skovareal altså næ-
sten blevet fordoblet 
(Kilde: Danmarks Statistik) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Kurvemøbler 
der knirker 
 

Du kender måske proble-
met med kurvestolen, der 
knirker ganske højlydt, når 
du sætter dig i den. Et gam-
melt husråd mod knirkende 
kurvemøbler er at vaske 
dem af i sæbespånevand. 
Møblerne skylles dernæst af 
med rent vand og skulle nu 
være mindre støjende. 
Måske værd at prøve, og det 
giver i alle tilfælde en nyva-
sket stol. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Alt i tømrer- og snedkerarbejde 
Om-, til og nybygning af stort og småt 

Ring på 22 77 48 69  
og få et uforbindende tilbud

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

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

Udfører alt indenfor: 

VAND - VARME - SANITET 
BLIKKENSLAGERARBEjDE

Alt indenfor tømrer-  
og snedkerarbejde.

Telefon 21 72 08 35

Din havemand 
• Grønne belægninger sprøjtes på  

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

Fulddækkende forsikring haves 

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

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...

Træfældning - Stubfræsning 

Indhent uforbindende tilbud. 

Tinglev Begravelsesforretning 
 
 
 

 
 
 
 
  

Døgnvagt 74 64 42 11

• GARANTI 
    • TRYGHED 
        • SIKKERHED

Thomas 
Møller Kurt 
Jensen Jensen

De fleste kender historien 
om Karius og Baktus - de to 
tandtrolde, der elsker suk-
ker og som er meget bange 
for tandbørsten. Men til 
trods for at børn i årtier har 
hørt den spændende hi-
storie, er der stadig masser 
af gang i borene hos landets 
tandlæger, for huller i tæn-
derne (Caries) er stadig en 
vidt udbredt sygdom. Men 
hvad er det egentlig, der 
sker, når vi får huller i tæn-
derne? 
Hullerne opstår, når bakte-
rier, der sidder i madrester 
på tænderne, omdanner 
sukker til syre. Hvis man er 
doven med tandbørsten, og 
bakterierne får lov at blive 
siddende, vil syredannelsen 
føre til, at emaljen bliver 
ætset. Efter et stykke tid 
kan skaden ses, og der er 
opstået et hul i tanden. 
Grunden til, at tandlægen 
må ty til at bore i tanden, 
skyldes, at alt det syge tand-
væv må fjernes for at 
standse angrebet. Tandens 
nerve er en følsom stør-
relse, og den har ingen pro-
blemer med at registrere, at 
tandlægen borer, hvilket de 
fleste på smertelig vis har 
erfaret. 
 

Flere plusser ved  
godmundhygiejne 
Vejen frem i bestræbelserne 
på at undgå Caries er natur-
ligvis bedst mulig mundhy-
giejne. Det vil blandt andet 
sige korrekt og hyppig tand-
børstning, som mindsker ri-
sikoen for huller i tænderne. 
Man kan også indskrænke 
forbruget af sukkerholdig 
mad og drikke. Plusserne 
ved den gode mundhygi-
ejne er ikke blot mindre ri-
siko for at få Caries. Det 
mindsker også risikoen for 
at få paradentose og er et 
middel mod dårlig ånde, 
som for mange er et stort 
problem. 
Når man fjerner bakterie-
belægninger på tænderne 
som er årsag til betændelsen 
i tandkød og knogle (para-
dentose), er man med til at 
forebygge paradentose. Det 
er en god ide - også for at 
forebygge Caries - at sup-
plere tandbørstningen med 
jævnlig brug at tandstikker 
og tandtråd. Ikke kun i de 
tandmellemrum, hvor ma-
drester virker generende, 
men i alle mellemrum mel-
lem tænderne, således at så 
mange bakterier som mu-
ligt fjernes.

Karius og Baktus  
er evigt aktuelle 

Tænderne skal ifølge Tandlægeforeningen børstes  
grundigt to gange om dagen.  
Foto: Ingimage.com
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Gymnastik  
Holdbeskrivelser kan 
ses og tilmelding kan 
ske på www.bvu.dk un-
der gymnastik. 

Program: 
Kl.      9.30  Fælles opvarmning 
Kl.    10.00  Fri idræt – vælg mellem curling, bob, 
                   seniordans, petanque 
Kl.    10.30  Kaffepause med sang 
Kl.    11.00  Fri idræt – vælg mellem afspænding, 
                   bob, curling, petanque, hockey 
Kl.    11.30  Tak for i dag 
 

Petanque 

Sæson start 3. april til 1. oktober vi spiller om  
mandagen 9.30 bare mød op 
 

Gå tur 

Motion & Samvær går hver  
onsdag kl. 10.00 fra  
hallen hele året rundt man 
møder bare op. 
 

Krolf 

Fortsætter vinteren igennem hver 
tirsdag kl. 9.30 til 11.30  
– nye spillere kan bare møde op. 
 

Disc golf 

Ny sæson starter lørdag d. 8. oktober kl. 10.00  
– nye spillere kan bare møde op.              

Idræt For Alle 
Motion & samvær 
Starter torsdag d. 6. okt.  

kl. 9.30–11.30  

– tag gerne en ven med 

Multisalen,  

Bolderslev skole  
   
Mor-Far-Barn 1-3 år 
(Tumlingerne)  
Torsdag kl. 17.00 – 18.00
Start 08.09.22 
 
Funkytøser 
Piger 0.-2. klasse  
Onsdag kl. 17.00 – 18.00
Start 07.09.22 
 
De Vakse Drenge 
Drenge 0.-2. klasse  
Tirsdag kl. 16.30 – 17.30
Start 20.09.22 
 
Styrke og Balance 
(træning på dit niveau)
Tirsdag kl. 19.00 – 20.00
Start 04.10.22 
 
Yoga  
(max. 14 på holdet) 
10 gange  
Onsdag kl. 18.30 – 19.35
Start 14.09.22 
Tilmelding og betaling 
inden opstart. Der er 
åbent for tilmelding.  

 

Urnehovedhallen,  
Bolderslev  
Fritidscenter 
 
Minifræserne 
Piger/drenge 3-5 år  
Tirsdag kl. 17.00 – 18.00
Start 06.09.22 
 
Springmix 
Piger/drenge fra 3. klas-
se og opefter           
Torsdag kl. 17.00 – 18.15
Start 15.09.22 
 
Motionsherrer  
Tirsdag kl. 19.00 – 20.00
Start 27.09.22 
 
CrossDance - 10 gange      
Onsdag kl. 19.00 – 20.00
Start 07.09.22 
 
CrossGym – 12 gange 
Torsdag kl. 18.30 – 
19.30/20.00  
Start 08.09.22 

B
O
LD
ER

SLEV-VOLLER
U
P

U
N
G

DOMSFORE
NI

N
G

Håndbold   
 
Vores træningstider: 

 

Årgang 2016/15 

Fredage kl. 15-16 i  
Multisalen.  
Opstart 2. sept. 
 

Årgang 2014 

Fredage kl. 15-16 i hallen. 
Mere info følger. 
 
Årgang 2013/12 piger 

Onsdage kl. 16.30-18  
i hallen. Er startet. 
 
Årgang 2013/12 drenge 

Onsdage kl. 17-18 i hallen. 
Er startet. 

Årgang 2011-08 drenge 

Tirsdage kl. 18-19 og  
fredage kl. 17.30-18.30 i 
hallen. Er startet. 
 
Årgang 2011-09 piger 

Fredage kl. 16-17.30  
i hallen. Er startet. 
 

Træningssteder:  

Hallen i Bolderslev 
Stadionvej 34B,  
6392 Bolderslev 
 
Multisalen på skolen 
Smedefod 10A 
6392 Bolderslev

CrossDance  
• er dansefitness for alle, 

uanset alder, form,  
størrelse og evne 

• kombinerer flere fitnesse-
lementer (dance,  
bodytoning, cardio og  
balance). Modulerne er 
nøje sammensat, så der 
opnås den helt optimale 
træning 

 
CrossGym 
• er for alle, der vil i bedre 

form – en hurtig, effektiv 
og styrkende træning 

• er et styrke- og konditions-
program bygget op om-
kring konstant varierende 
funktionelle bevægelser, 
der udføres ved høj  
intensitet 

Badminton 
  
Motionister starter uge 36  
Mandage  kl. 15-16 / kl. 18-21  
Onsdage  kl. 18-19  
Fredage    kl. 19-20   

Børn/ungdom starter uge 36   
U9, U11 træner mandage kl. 16-17  
og torsdage kl. 15-16. 
U13, U15 og U17 træner mandage kl. 17-18 og  
torsdage kl. 16-17. 
Træner: Finn Hansen og hjælpetrænere.  
Tilmelding og betaling på BVU’s hjemmeside under 
Badminton/tilmelding. 

Volleyball - MIX   
Vi træner om onsdagen  
fra kl. 20.00 til 21.30 
Første gang  
onsdag den 7. september 2022 
 
Ingen forudsætning for at spille, 
kun godt humør, vi har det nemlig super sjovt.  
Alle fra 16+ er velkomne. Kom frisk vi mangler folk.  

  Se mere på www.bvu.dk

 
 
TINGLEV 
Søndag d. 4. kl. 10.30. 
Søndag d. 11. kl. 9.00. 
 
BYLDERUP 
Søndag d. 4. kl. 10.30. 
Søndag d. 11. kl. 10.30. 
 
BURKAL 
Søndag d. 4. kl. 9.00. 
Søndag d. 11. kl. 9.00. 
 
BJOLDERUP 
Søndag d. 4. kl. 10.30. 
Søndag d. 11. kl. 10.30. 
 
LM BYLDERUP-BOV 
FRIMENIGHED 
Søndag d. 4. kl. 10.30. 

Gudstjenester

BVU sæsonstart 2022/23

Alle er 
velkomne

Skat i  
Tinglev 
 
Tinglev skatklub har spillet 
deres første runder efter 
sommerpausen. 
Der var ni deltagere med. 
1. runde blev vundet af 
Bent Schrøder med 992 
point efterfulgt af Peter 
Bonde, 809 og Freddy Møl-
ler, 794. 
I 2. runde gik sejren til Peter 
Bonde med 1.066 point. På 
de følgende pladser kom 
Egon Greve, 763 og Jørn 
Bach, 758. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mad og raps 
 

Landmændene har travlt 
med at høste, og på tusind-
vis af hektarer høstes den 
raps, som under blomstrin-
gen tidligere på sommeren 
farvede dele af landbrugs-
jorden gul. Den olie, der ud-
vindes af raps, indgår i flere 
fødevarer som eksempelvis 
margarine og salatolie. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Efteråret 
varer 89,9 
døgn 
 

Ifølge kalenderen begynder 
efteråret 1. september. Vi 
har inddelt året i fire årsti-
der efter jordens skiftende 
stilling i forhold til Solen, og 
på den nordlige halvkugle 
er efterårets længde nor-
malt 89,9 døgn.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Spul  
tagrenden 
 

Når man med håndkraft 
har renset tagrenden, er det 
en god ide at slutte af med 
at spule både tagrende og 
nedløb efter med haveslan-
gen. Så fjernes de sidste re-
ster af skidt. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Fredede 
fugle 
 

I Danmark er alle vilde pat-
tedyr og fugle fredede, med 
mindre der er givet tilla-
delse til at jage dem. Langt 
de fleste fuglearter er for 
eksempel fredede, bl.a. alle 
rovfugle samt de fleste va-
defugle. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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RAVSTED KIRKE 
 

Sognepræst                           
Fra d. 1.8. er embedet vakant.  
Har man brug for en præst kan  
Søren Wogensen træffes på: 
SW@km.dk 
Andre henvendelser rettes til  
formand Tina Ommen på  
tlf. 42 71 55 44 eller 
på tina.ommen@live.dk 
      
 
Graver/kirketjener  
Anette Johansen  
tlf. 74 64 70 00  
ravstedkirkegaard@hotmail.com 
  
Formand  
Tina Ommen 
tlf. 42 71 55 44, 
tina.ommen@live.dk 

Næstformand/Kirkeværge  
Helle Degn-Petersen 
helle@ravsted.dk 
 
Kasserer Jørn Bork 
jcbork@mail.dk 
 
Sekretær Petra Hansen 
cleopetra91@gmail.com 
 
Kontaktperson Linda Fogtmann 
l_fogtmann@hotmail.dk 
 
Organist Andreas Brandenhoff  
tlf. 74 64 65 02  
a_brandenhoff45@hotmail.com 
 
Kirkesanger Katri Ommen  
tlf. 69 71 74 33   
 Følg os på facebook: Ravsted Sogn  

kirke nyt
I limboet mellem to præster.  
I vakancetiden. I en usikker tid, hvor 
man lidet aner, hvad fremtiden bringer. 
Andet end den nære fremtid.  
Den er vi sikker på. 
Pr. 1. august hjælper Søren Wogensen 
med at passe vort pastorat. Han har 
uden tvivl nok at se til i eget pastorat. 
Men ikke desto mindre er han en 
hjælpsom og solid støtte for os i  
menighedsrådet. Vor provst knokler 
på højtryk for at skaffe os en vikar. Vi 
er meget glade for, at hun også ser, at 
vi kæmper i menighedsrådet. Hun er 
omvendt virkelig glad for, at vi tager 
initiativ og ansvar på os, og ikke 
»bare« lader andre komme med løs-
ningsforslag. Vi trak i arbejdstøjet med 
det samme, Signe fortalte om hendes 
fremtidsplaner. Man kan sige, det hel-
ler ikke er så lang tid siden, vi prøvede 
at lægge, arbejdet med at få sognet til 
at fungere og holde aktivitet og enga-
gement omkring kirken oppe, lidt på 
hylden. Ja. Det føles nærmest, som 
om det arbejdstøj, slet ikke nåede at 
blive tørt. 
 
Det gode ved, at det ikke er så længe 
siden, vi stod uden præst i 2 ½ år er, 
at vi kan huske, hvad der skal til.  
 
Vi har tændt lommelygten og lyser nu, 
på det, vi gerne vil se mere af.  
Hvad kan vi, som menighedsråd, gøre 
for at Ravsted Pastorat og vort kirkeliv 
er sprællevende og attraktivt at 
komme til som præst d. 1.1.23: 
Vi har imellem de gudstjenester, som 
det lykkedes at få ind det næste halve 
år, lagt andre spændende arrange-
menter. Mit højdepunkt er, at Petra 
Hansen byder ind med en lægmand-
gudstjeneste i oktober. Vi har netop 
afholdt en sangaften. Næste gang er 
d. 16. november kl. 19.00. Hvor nogle 
af sognets borgere byder ind med 
deres elskede salmer/sange. Bagefter 
kan vi alle få lov at ønske vor ynd-
lingssang/salme. Der kommer et fore-
drag med Kaffe med Kurt og en 
reformeret Sogneudflugt. Morten 
Brosbøl Vibert fra Rise kommer og 
holder familiegudstjenester d. 8. sep-
tember og d. 8. november. Herefter er 
der fællesspisning. Vi er også glade 
for at Åse Lavrsen og Luciapigerne 
igen i år, vil deltage i De ni Læsninger 
d. 13.12. Vi opfordrer sognets borgere 
til at deltage i ALLE vore arrangemen-
ter. Ikke mindst vore gudstjenester. 
Foreninger bliver opfordret til at lave 
et arrangement, hvori det at komme til 
en gudstjeneste kunne være en del af 
programmet. 
 
Vi arbejder sammen med provsten på 
at lave et godt, fagligt højt og spæn-
dende forløb med konfirmanderne. 
Minikonfirmander der desværre blev 
aflyst hele to gange, håber vi, også at 
kunne lave et godt arrangement til i 
løbet af det næste halve år. Ninna 
Madsen starter babysalmesang op  
d. 21. september. kl. 10.00. 
 

Derudover er Karen Kling, Petra  
Hansen, Helle Degn Petersen og jeg 
optaget på Sønderjysk Akademi,  
hvor vi skal lære at holde lægmands-
prædikener. 
 
Hvad kan vi, som sognebørn gøre for 
at Ravsted Pastorat og vort kirkeliv  
er sprællevende og attraktivt at 
komme til som præst d. 1.1.23: 
Vi kan alle sammen bruge kirken bare 
en lille smule mere! MANGE – virkelig 
MANGE har fortalt os, hvor dygtig og 
sød, de synes Signe er. Flere der har 
været i kirke til gudstjenester, jul,  
barnedåb, konfirmation, begravelser, 
vielser, med konfirmander m.m. har 
sagt til os, og hende, at hendes  
prædikener er forståelige, nærvæ-
rende og virkelig spændende.  
Og NU ville de altså også komme 
mere i kirke. 
Et enkelt par har fortalt at deres  
nytårsforsæt var, at komme mere i 
kirke. (Det har de holdt). 
 
HVIS VI ALLE GIK I KIRKE bare et par 
gange eller tre om året, ville der være 
mange flere kirkegængere hver eneste 
søndag! 
 
Og ja, menighedsrådets bud på, hvad 
vi sognebørn kan gøre for at tiltrække 
og fastholde en præst, er helt enkel: 
Kom i kirke – bare engang imellem! 
 
Jeg arbejder som lærer. Hvis vi anta-
ger, at det var frivilligt for mine elever i 
6. kl. at komme i skole og modtage 
undervisning – og der så kom 2 elever 
ud af 20 flere dage i træk – så blev jeg 
nok lidt modløs – og med tiden, sluk-
kedes min glød nok – selvom jeg fik 
bekræftet, fra arbejdsgiver, forældre 
og IKKE MINDST fra elever, at jeg er 
dygtig og sød og min undervisning 
forståelig, nærværende og virkelig 
spændende, og at de virkelig også vil 
til at komme i skole – når de så ikke 
kommer … Så slukkes min glød for 
gerningen stille og roligt. 
 
Vi siger ikke, at det er den eneste 
grund til Signe har fået nyt embede. 
Bestemt ikke.  
 
MEN vi mener, at HER, lige her, på 
dette punkt, kan menigheden i  
Ravsted, uden at drive rovdrift på sig 
selv, virkelig gøre en forskel på, HVOR  
attraktivt det er, at søge embede i vor 
skønne perle af et sogn. 
 
Vi siger Signe  
mange tak  
for tiden i Ravsted.  
 
Du var et skønt pust at få ind ad 
døren. I ønskes begge to al muligt 
held og lykke i Fåborg.  
 

Tina Ommen 

Babysalmesang - Efterår 2022 
Holdet begynder onsdag den 21. september kl. 10.00 
Vi bruger mange sanser og fylder kirken med lyde og synger enkle 
salmer og sange. Nærvær, tid, bevægelse og musik er vigtig, når 
du er med til babysalmesang. 
 
Du møder andre børn i alderen 0 – 12 måneder og deres 
mødre/fædre. Der er mulighed for at amme, made og pusle  
undervejs. Bagefter drikker vi en kop te eller kaffe. 
 
Vi fortsætter til og med onsdag den 16. november. 
(Ingen sang i uge 42). Det er gratis at deltage.  
 
Tilmelding og yderligere spørgsmål til leder af babysalmesangen 
Ninna Madsen på tlf. 29 82 53 13 eller mail 
ninna.madsen@bbsyd.dk 

Gudstjenester  
Hvor intet andet er nævnt 
er det Signe Bøje Sahner, 
der forestår gudstjenesten. 
8. september kl. 17.00 
Familiegudstjeneste  
v. Morten Brosbøl Vibert 
18. september kl. 14.00 
Høstgudstjeneste  
med auktion  
v. Søren Wogensen 

Nyt fra menighedsrådet 
Deja Vu – Så står vi her igen

Døbte  

Marcus Møllvang Larsen 

Vielser  

Abulunguak Petersen  
og Peder Andersen
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Bylderup og Omegns  
Gymnastikforening 

GYMNASTIKSÆSON 2022/2023

MEDLEMSKONTINGENT  
TILMELDING FLERE HOLD 
Hvis man tilmelder sig flere hold, betaler man fuld 
pris for det dyreste hold (pris før rabat) og ½ pris 
for de øvrige.  
Tilmelding og betaling SKAL SKE via vores  
hjemmeside www.boggym.dk inden efterårsferien! 
Vigtige datoer:  

• Badminton opstart uge 36  
  – gymnastik, spinning opstart uge 39  

• Efterårsferie uge 42 

• Juleferie fra den 21.12 – 04.01.2023  

• Vinterferie uge 7 

• Opvisning den 11.03.2023 kl. 13.30 

• Sæson afslutning uge 11  

• Badminton voksne afslutning i uge 13 

• Generalforsamling 21.03.2023 kl. 20.00  

Nærmere oplysninger  

kan fås ved henvendelse til Lone Andresen på  
tlf. 20 84 26 88 (efter kl. 15.00) og på SMS  
eller mail lone.a76@gmail.com

Løbeklubben BOGløb  
Opstart: 24.10.22 – 29.03.23 

Mandag og onsdag fra 17.30 
Pris: 200 kr. 
Vi mødes ved Bylderup Idrætscenter.  

Gåhold:  
Der er plads til alle som gerne vil i gang med at gå. 
Vi går ½-1 time i moderat tempo. 

Begynderhold: 
Vi følger et løbeprogram, hvor vi skiftevis løber og går - 
der er plads til alle. 

De glade motionister: 
Vi løber mellem 5-10 km.  
(Hastighed mellem 6.30 og 6 min/km)  

Eliteholdet: 
Vi løber mellem 8-15 km. (Hastighed ca. 5.30 min/km) 
 
Holdene løber intervaltræning eller forskellige program-
mer om onsdagen og længere ture om mandagen. 
For yderligere information kontakt Lisbeth Nielsen,  
mobiltlf. 23 25 87 58 

Puslinge 4-6 år 
Opstart: Torsdag den 29.09 fra 16.30 – 17.30 

Pris: 300 kr. 
Instruktør: Kristina, Louise, Sandra m.fl. 
Har du lyst til gymnastik, lege, rim/remser og bevægelse på og 
med redskaber. Så mød op til en time puslinge gymnastik uden 
mor og far.  
Spring/rytme fra 4. kl.  

Opstart: Torsdag 29.09 fra 17.45 – 19.15 

Instruktør: Daniel, Louise, m.fl. 
Pris: 400 kr.  
Holdet er for alle fra 4. kl., som har lyst til styrke, opvarmning 
og spring. 
 

BOG Gymnahold 
Opstart: Torsdag den 29.09. fra 19.15 – 20.15 

Pris: 400 kr. 
Instruktør: Tanja W. 
Et hold, hvor der er plads til ALLE, med godt humør. 
Gymnastik med en god grundtræning, rytmisk, styrke og leg. 
Hvor vi får pulsen op og variation for hele kroppen. Rytmisk 
gymnastik med styrke - kondi - små serier - balance og leg. 
Hvor vi får pulsen op med godt humør. Socialt samvær hvor 
der hygges og grines med sved på panden. 
"KOM OG VÆR MED" 
 

60+ i bevægelse 
Opstart: Fredag den 23.09 fra 9.30 – 11.30 

Instruktør: Christa, Yrsa og Marie 
Pris: 400 kr. 
Der vil være mulighed for at lave forskellige aktiviteter som 
gymnastik, yoga, petanque, badminton, bordtennis.  
Fra 9.30 – 10.30 tilbydes der spinning. Man bestemmer selv, 
hvad man vil lave og hvor længe. 
Der vil være en lille pause til dem, som gerne vil have lidt so-
cialt samvær. I pausen kan der bestilles kaffe, te og boller til 
15 kr. Har man ikke lyst til en pause, er det muligt at fortsætte 
med aktiviteter eller stoppe efter 1 times motion. 
 

Badminton fra 3. kl.  
Opstart: Tirsdag den 27.09 kl. 16.00 – 17.00 

Instruktør:  Dres og Helena 
Pris: 300 kr.  
Har du lyst til at spille badminton så mød op tirsdag d. 27.9. 
kl. 16.00. 
Der vil være en time, hvor børnene kan prøve badminton og 
efterfølgende blive skrevet op. Der er max. 12 pladser 
 

Badminton 
Vi har i år tider til badminton:  

Mandag fra kl. 18.00  
Onsdag fra kl. 17.30  
Fredag fra kl. 9.30  
Kontakt Lone mobil: 20 84 26 88 eller  
mail: lone.a76@gmail.com hvis I ønsker en bane  
 

Arrangementer  
Nytårsløb/gåtur den 01.01.2023 kl. 11.00 - 12.00 

Mødested: Bylderup idrætscenter. 

60+ arrangement fredag den 16.09 fra 9.30 - 12.30.  
Dagen starter med rundstykker og kaffe.  
Prøv derefter forskellige aktiviteter og dagen slutter med 
frokost. Det er gratis at deltage. 

Åben hal: 
Den første fredag i hver måned fra kl. 16.00 – 17.00.  

Første gang den 07.10 sidste gang fredag den 
03.02.2023. Mød op til en time motion, hvor man selv 
må bestemme, hvad man vil lave.  
Der er mulighed for at lege på redskaber, spille badmin-
ton, hockey og få en snak med de andre deltager.  
Vi forventer, at forældre deltager aktivt sammen med 
deres børn.  

Idræt for drenge fra 0.-3. kl. (4 kl.)  
Opstart: Mandag 26.09 kl. 15.45 – 16.45 

Instruktør: Dirk, Charlotte, Lone, Mads,  
Pris: 300 kr. 
Er du en dreng og har du lyst til at lave forskellige former for 
idræt så er dette hold lige noget for dig.  
Hver time vil der være spring på redskaber, leg og et spil. Et 
spil kan eks. være hockey, rundbold på redskaber, MiniTon, kids 
volley og meget andet.  
 

Pigefræs fra 0.-3. kl. (4. kl.) 
Opstart: Mandag 26.09 kl. 16.45 – 17.45 

Instruktør: Dirk, Lone, Lærke, Liv, Emmeli, Kathrine, 
Pris: 300 kr. 
Et hold for piger, som vil lave rytmisk gymnastik, lege og spring 
på redskaber.  
Der vil være aktiviteter, hvor gymnasterne er aldersopdelt. 
 

Spinning for unge fra 7. kl. 
Opstart: Onsdag den 28.09 16.45 – 17.45   

Pris: 200 kr. fra uge 39-51 
Instruktør: Maibritt 
Vil du have pulsen op og socialt samvær så kom til spinning. 
 

Spinning  
Opstart: Onsdag den 28.09 18.00 – 19.00 eller  
Onsdag den 28.09 18.00 – 19.00     

Pris: 200 kr. fra uge 39-51 
Instruktør: Maibrit  
Vil du have pulsen op og socialt samvær tilbydes der spinning.  
Holdet er for alle uanset om man er nybegynder eller øvet. 
 

Body workout 
Opstart: Tirsdag den 27.09 fra 17.45 – 18.45 

Instruktør: Majbritt 
Pris: 400 kr. 
Dette er en time med garanteret sved på panden. 
Det er en time, hvor vi træner hele kroppen, en god blanding 
af pulstræning og styrkeøvelser. 
Her er plads til alle, der lyst til at bevæge sig og styrke kroppen, 
om man er øvet eller nybegynder. 
Der trænes med forskellige redskaber - elastikker, håndvægte, 
stole, klude, sjippetove, stepbænke og egen kropsvægt. 
Kom og vær med til en effektiv og sjov træning - til fed musik 
og tag hjem med ømme muskler, smil på læben og fornyet 
energi. NB! husk vand og håndklæde 
 

Sjov træning med kroppen M/K  
(cirkeltræning) 
Tirsdag den 27.09 fra 19.30 – 20.30 
Pris: 400 kr 
Instruktør: Heidi og Martijn 
En times motion som starter med opvarmning i form at for-
skellige spil og efter ca. 35 min laves der cirkeltræning med 
mange forskellige redskaber – så mød op! 
 

Familiehold 
Opstart: Onsdag 28.09 kl. 16.00 - 17.00 

Instruktør: Kristina og Lone 
Pris: 350 kr. (2 voksne og et barn) derefter 100 kr. pr. barn  
Tag hele familien med til en times sjov motion, hvor børnene 
er i centrum.  
Vi skal lave bevægelse til musik og lege med små og store red-
skaber. Der vil være aktiviteter for både børn og voksen, så 
mød op omklædt til en times motion for hele familien.  
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Tinglev kirkes hjemmeside har følgende adresse: www.tinglevkirke.dk

Tinglev  
kirke 

 
 
 
 

Kirkebetjening  m.v.: 
 
Sognepræst 
Søren Wogensen 
Hovedgaden 112 
Tlf. 74 64 40 50 
Mail: sw@km.dk 
 
Tinglev kirkegårdskontor: 
Den gamle Skole 
Kirkevej 1, tlf. 74 64 45 01 
 

Kirkegårdsleder:  
Claus Melgaard Schøtt 
 
Træffes efter aftale pr. tlf.  
74 64 45 01 eller pr. mail 
tinglevkirkegaard@mail.dk 
 
Organist:  
Doris Sommerlund,  
tlf. 30 62 56 01 
 
 

Menighedsrådets  
formand: 
Haldis Nedergaard 
Broderup Byvej 14 
tlf. 29 24 95 47 
haldis.nedergaard@3f.dk 
 
Menighedsrådets kasserer: 
Gunnar Weber  
Vibevænget 6  
tlf. 74 64 42 97 
 

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

Kvindekredsen:  
Elna Hansen 
Åløkke 94, Bylderup-Bov  
tlf. 20 12 49 94  
ncwolff@hotmail.com 

Gudstjenester  
i Tinglev kirke 
 
Til alle gudstjenester kan der 
bestilles kirkebil  
ved Dantaxa på tlf. 70 25 25 25.  
4. september: 12. søndag  
efter trinitatis kl. 10.30  
v/Søren Wogensen 
11. september: 13. søndag  
efter trinitatis kl. 9.00  
v/Søren Wogensen 
18. september: 14. søndag  
efter trinitatis kl. 10.30  
v/Søren Wogensen  
- Høstgudstjeneste 
25. september: 15. søndag  
efter trinitatis kl. 10.30  
v/Bjarne Hjort 
2. oktober: 16. søndag  
efter trinitatis kl. 10.30  
v/Bjarne Hjort 
9. oktober: 17. søndag  
efter trinitatis kl. 10.30  
v/Bjarne Hjort

kommende 
aktiviteter 
 
Lotte Heise holder foredraget 
»Min tro og mig« d. 13.oktober 
2022. 
Nærmere info følger senere. 
 
Ældreeftermiddag efterår 2022 
I Den Gamle Skole ved Tinglev 
Kirke.  
Den 31. august.  
Sognepræst Søren Wogensen   
Den 28. september.  
Fotograf og gammel »Tingle-
knejt« Jørn Ungstrup Fåborg.  
Den 26. oktober.  
Sang og musik med Doris og 
Gunnar.  
Den 14. december 
Julefrokost. 
inkl. en snaps og en øl koster kr. 
100,-.  
Ældreeftermiddage starter kl. 
14.30 og slutter kl. 16.00. 
I indeværende år er det gratis at 
deltage. I 2023 kommer til at ko-
ste kr. 100,- for hele året. 
Sommerudflugt koster kr. 100,- 
Julefrokost kr. 100,-  
Husk, alle er velkomne og vi ses. 

Organisten  
meddeler 
 
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.  
Der er lige for tiden ikke opret-
tet et hold til babysalmesang.  
Så ring og meld til. Så kan vi 
måske få startet et op.  
Tilmelding: Doris Sommerlund, 
Organist, mobil 30 62 56 01   
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 efterfølgende med kaffe 
og kage i »Den gamle skole«   
Vi har plads til flere!  
 

præsten  
orienterer 
 
Lørdagsdåb i Tinglev 
Der vil være mulighed for lør-
dagsdåb d. 19. november 2022 
kl. 9.30. Kontakt sognepræ-sten 
for nærmere info 
 
Aabenraa Provstis  
Kirkehøjskole 
Lørdag d. 17. september  
inviteres der til kirke-højskole i 
Konfirmandhuset i Løjt,  
Kirkeplad-sen 14.  
Program: 
9.30 – 10.00       
Kaffe og  rundstykker 
10.00 – 11.30     
Martin Schwarz Lausten,  
professor i kirkehistorie. Hans 
Fuglsang-Damgaard (biskop 
over Københavns Stift 1934-60) 
Pause 
11.45 – 12.15     
Fællessang fra  
Højskolesangbogen 
12.15 – 13.00     
Frokost 
13.00 – 14.45     
Benny Grey  Schuster,  
studielektor  
Kaffe og kage serveres undervejs 
14.45 – 15.00  
Afslutning med sang  
Pris: 100 kr. 
Tilmelding til sognepræst Eva 
Wiwe Løbner: EWL@KM.DK 
Tlf. 51 14 72 12 
 
Høstgudstjeneste 
Søndag d. 18. september er der 
høstgudstjeneste i Tinglev Kirke 
kl. 10.30. Traditionen tro medvir-
ker Brandværnsorkesteret. Efter 
gudstjenesten er der mulighed 
for en sandwich samt en øl/vand. 
Vel mødt til en gudstjeneste i en 
festligt pyntet kirke, hvor vi skal 
synge nogle af de kendte og el-
skede høstsalmer! 

menihedrådet 
orienterer 
 
Næste ordinære møde  
tirsdag den 20. sept. kl. 19.00  
Efterisolering 
I forbindelse med efterisolering 
af kirkeloft, hvor alle materialer 
skal bæres op på loftet igennem 
en lem over dåbsfadet, bliver al-
ter, knæfald og døbefont afdæk-
ket for at skåne inventaret for 
støv. 

Tinglev kirke 

Indre Mission 
 
September 
Mandag d. 5.  kl. 19.30 
i Rise sognegaard  
Villy Sørensen, Hammel  
Tirsdag d. 6. kl. 17 i Rise kirke  
”Kirke for alle” og bagefter i 
sognegaarden 
Villy Sørensen, Hammel 
Se nærmere på ww.risekirke.dk   
Torsdag den 15. kl. 19.30 
Kvindekreds hos Krista Juhl, 
Flensborg Landevej 28.    
Torsdag den 29. kl. 19.30 
Samtalemøde  
hos Lis og Richard  
Skovbovænget 18. 
Tema 6. Menighedens liv og  
mission 

Kirkelige  
handlinger 
 
Døbte: 
31/7: Josefine Nedergaard  

Christensen 
7/8:   Valentino Josh Duda 
7/8:   Matheo Stavros Presley 

Gontopoulos  
Bisatte og begravede: 
11/8: Hans Georg Roth 
12/8: Elke Bødewadt Lund 
12/8: Inga Bertelsen 
13/8: Jan Michael Breede  

Hansen 

Torsdag d. 18.august gav GAZVæRK en forrygende koncert i  
Tinglev Kirke. De sang og spillede med stor entusiasme for et glad  
og veloplagt publikum. 
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Borgermøde 
 
Kom og præg udviklingen af dit lokale bibliotek og kulturhus 
 
Vi vil gerne høre dit bud på, hvad dit bibliotek/kulturhus kunne  
indeholde. Hvilken retning skal vi udvikle os i, for at opfylde dine og 
lokalområdets forventninger?  
 
Du kommer med dine drømme - og vi giver et stykke smørrebrød. 
 
Kom til med til mødet / workshoppen. Studieadjunkt Kerstin Bro  
Egelund fra Designskolen Kolding leder os igennem aftenen.  
Tag din nabo med under armen, og sæt dit aftryk.  
Workshoppen afholdes i:  
Tinglev den 8. september kl. 17.30 - 20.30  
i Borgersalen Tinglev, Tinglev Midt 2  
Alle er velkomne og det kræver ingen forudsætninger at deltage.  
Til eventuelle børn vil der være aktiviteter.  
 
Du tilmelder dig via www.aabenraabib.dk senest to dage før mødet, 
så der er forplejning til alle! Hvis du har spørgsmål til arrangementet er 
du velkommen til at ringe til os på 73 76 80 80. 
 
Vi glæder os til at se dig.  
Aabenraa Biblioteker & Kulturhuse

inviterer til  

ÅBENT HUS  
lørdag 3. sept. fra kl. 10-14  

Vi serverer ringrider, øl og vand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom og få en hyggelige dag for både børn og voksne. 
Alt vil være gratis 

 
Jernbanegade 32, 6360 Tinglev, tlf. 74 64 32 64 

Vi vil den dag præsentere: 

• Vores børnehold 
• Golffitness 
• Fysiopilates 
• Prøv vores Gigalaser  
• Prøv vores Wittcare 
• Foredrag om 

skulder/nakke  
 
og meget mere ...

  
 
 
 
 
 

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

 

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. 
 
     Tor.     8.     Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse afholder borgermøde i Borgersalen i  
                          Tinglev kl. 17.30. 
 
     Fre.      9.     Historisk Samfund Sønderjylland indbyder til besøg hos LHN i Tinglev kl. 14. 
 
     Lør.   10.    Lokalhistorisk forening for Tingelv og omegn arrangerer tur til Deutsches  
                          Museum Nordschleswig i Sønderborg kl. 13.00. 
 
     Ons.  14.    Tinglev-Uge Pensionistforening arrangerer tur til Horsens Statsfængsel kl. 9. 
 
     Tor.   15.    Tinglev-Uge Pensionistforening inviterer til hjernetræning på Grønnevej 41  
                          i Tinglev kl. 9.00. 
 
     Tir.    20.    Tinglev-Uge Pensionistforening inviterer til gymnastik i Tinglevhal 2 kl. 15.00. 
 
     Tor.   22.    Kliplev Vandværk afholder generalforsamling i Kliplev Hallen kl. 19.30.

Tinglev-Uge 
Pensionistforening  
Mandegruppe 
 
på Grønnevej 41 mødes vi til hyggesnak kun for 
mænd hver onsdag kl. 15.30, kom og vær med. 
 
Husk hjernetræning  
det er ikke flovt men sjovt . 
Vi starter kursustræning af de 
små grå celler på Grønnevej 41 
torsdag den 15. 9. kl. 9.00. 
 
Gymnastik  
v. Birgit Kongsted opstart i Tinglevhal 2  
den 20. 9. kl. 15.00-16.30.  

Tinglev og Uge Pensionistforening

Historisk Samfund 
f. Sønderjylland, Aabenraa Kredsen  
indbyder til sit andet arrangement i Tinglev 

Besøg hos LHN 
fredag den 9. sept. 2022 
fra kl. 14-16.30  
Vi mødes på LHN, Industriparken 1 kl. 14. 
Vi skal høre om LHN´s mangfoldige bedrifter 
gennem tiderne. 
Efter kaffen fortsætter arkivleder f. Tinglev og 
omegn, Leif Christiansen, med emnet  
”Tinglev som Stationsby”. 
Kaffekurven må medbringes.   
Arrangementet er gratis. Alle er velkomne.

Solskinstimer i 
sensommeren 
 

Vejret i sensommeren er 
ofte klart og friskt, men i 
september sker der et 
mærkbart fald i antallet af 
solskinstimer i forhold til 
august. Solen skinner i hen-
hold til klimanormalen for 
1991-2020 143,5 timer i gen-
nemsnit i september mod 
197,9 timer i august. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Du skal køre på 
fortovet 
 

Når du kører på løbehjul, 
rulleskøjter, eller skate-
board (ikke el) skal du følge 
samme regler som fodgæn-
gere. 
Det betyder, at du skal køre 
på fortovet. 
Du må kun bruge cykelstien 
eller kørebanen, hvis der 
ikke er et fortov. 
(Kilde: Rådet for Sikker 
Trafik) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

800.000 hunde i 
Danmark 
 

Ingen kender det præcise 
tal for, hvor mange hunde 
der er i Danmark. Men det 
anslås, at der formentlig er 
omkring 800.000 – 850.000 
hunde i de danske hus-
stande. 
Mange hundeejere glem-
mer at afmelde deres 
hunde, når de ikke længere 
lever, og derfor kan antallet 
ikke opgøres præcist. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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PÅ LAGER HAR VI OGSÅ: 
Acryl - råglas - spejle i metermål  
- brændeovnsglas - lamineret glas - trådglas  
- drivhusglas - gl. glas til antikke vinduer m.m. 

Lavenergi 

termoruder 

alle typer

Gl. Aabenraavej 4 · 6360 Tinglev 

Tlf. 74 64 43 38
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