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– med fokus på godt håndværk

Opstart

FRIT VALG
Begge dele
for kun kr.
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Færdigt hus

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

HUSK - vi har altid

friskbagt brød
lavet med råvarer af høj kvalitet

Vi tilbyder:

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

tlf. 22 27 20 64 · www.acmurer.dk

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

kl. 6.00-18.00
kl. 6.00-17.00

PRINT, TRYK & REKLAME

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

TAKSIGELSER

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

70 11 07 07

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved
vort diamantbryllup.
Tak for ranke ved hjemmet og på Saksborg Kro.
Tak til præsten, Poul Erik
Gildhoff, for de gode ord.
Tak til vore børn og børnebørn for hjælpen til
festen.
Venlig hilsen
Bente og Erich
Lorenzen

___________________________________________________________

Bil tlf. 21 20 15 43

v/ Morten Justesen

Mange tak
for opmærksomheden ved
min fødselsdag.
Tak for hilsner og mange
tak til Kebabhuset for rigtig dejlig mad og god
behandling.
Det har alt sammen glædet mig.
Venlig hilsen
Edith Hansen

†
Min elskede mand
Vor gode far, svigerfar og morfar

Jan Møller Petersen
er stille sovet ind i en alder af 65 år.
Tinglev, den 5. september 2022
Elsket og savnet
Inge
Jette og Christian
Dorthe og Leif
Stine og Steffen
Børnebørn
Bisættelsen har fundet sted.

Min kære hustru
vor gode mor, svigermor og farmor

Lilja Sørensen
har fået fred i en alder af 78 år.
Tinglev, den 9. september 2022

___________________________________________________________

Henry

Tinglev Fodpleje
og Hudterapi
v/Annette Grindsted

Lægeeksamineret fodplejer · Hudterapeut
• Fodpleje
• Ansigts
behandling

• Voksbehandlinger
• Farvning af vipper/bryn

Eva og John

Henry og Lea

Begravelsen finder sted fredag d. 16. september
kl. 11.00 ved Tinglev Kirke.

Vor kære søster og tante

Venstre valgte
Jacob Chr. Nielsen
På et velbesøgt vælgermøde
på Folkehjem blev Jacob
Chr. Nielsen valgt som Venstres folketingskandidat i
Aabenraa.
Jacob bor i Vilstrup, syd for
Haderslev, med sin familie.
Den nyslåede kandidat
håber at komme ind i Folketinget, men er meget
ydmyg omkring opgaven.
»At blive valgt er ingen
selvfølge – tværtimod. Min
forgænger var tæt på, men
der skal mange personlige
stemmer til at komme ind.
Denne gang bliver det ikke
nemmere med flere nye
partier, og udsigten til en intens valgkamp forude. Jeg
får brug for en masse hjælp,
og håber på at I er mange
der vil hjælpe med at sprede
budskabet om mit kandidatur, min baggrund og de
værdier jeg har med mig i
bagagen.
I min fritid banker mit
hjerte for at gøre en forskel

– og igennem 9 år har jeg
været med på Team Rynkeby Sønderjylland, og stået
i spidsen for at samle et to
cifret millionbeløb ind til
børn med kritisk sygdom.
Jeg har og er aktiv i forskellige foreninger – og har
været med til at etablere
Den Nye Friskole i Vilstrup,
syd for Haderslev – hvor jeg
bor med min familie.«

Mette Marie Nicolaysen
er stille sovet ind i en alder af 94 år.
Lendemark, den 10. september 2022

Tlf. 30 70 53 70

På familiens vegne

Hovedgaden 60 · Tinglev · www.tinglevhudpleje.dk

KLOAKSERVICE

Malle Ruhlmann
Begravelsen finder sted torsdag den 15. september
kl. 13.00 ved Bylderup Kirke.

Weekendvagt 74 64 62 47
Min kære samlever
Vor elskede mor og søster
TELEFON 74 64 62 47 · Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev

Reparation og salg af

HVIDEVARER
n
stort udvalg i butikke

vi bortskaffer de gamle maskiner

Lauritzine Johanne Margrethe Helene
Petersen
* 30. april 1957

Leif vandt i Aabenraa
BVU Krolf har været til krolfstævne i Aabenraa. Der var
124 deltagere og BVU havde 15 spillere med. Leif Hinrichsen spillede sig i Gruppe A finalen, hvor han vandt.

er stille sovet ind efter lang tids sygdom
Kværnholt, den 11. september 2022
På familiens vegne
Benny Lau
Begravelsen finder sted fredag den 16. september
kl. 12.00 ved Burkal Kirke.

EL-VAGT 74 64
64 40

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

74 64 40 56 Bolderslev Woodpeckers

Hvidevare-service forlod sidstepladsen
Rep. og salg af
hårdehvidevarer...

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

Ingen startgebyr

INDLEVErINGSfrISTEr:
Større ann.: Onsdag kl. 15.00 · 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 mangfoldiggørelse er forbudt uden vor tilladelse.
Læserbreve og stof med annoncemæssig karakter medtages ikke.
Ugebladet omdeles onsdag/torsdag og udkommer 25 gange i løbet af 2022 i ca. 9.000
eksemplarer hver gang.
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Nørremarken 2 · 6360 Tinglev
Telefon 74 64 40 56

i DiscGolf-tabellen
Disc-golfklubben i Bolderslev deltager i den sønderjyske klubturnering, Per
Matzen Cup, og resultaterne har ikke flasket sig i
år.
Den første kamp mod Sønderborg DISCpicables gav
et 3-0 nederlag.
Den anden kamp mod
ÆDGK Hawks 1 blev tabt
med 2-1.

I turneringens 3. kamp mod
Aabenraa Eagles 1 blev det
et 3-0 nederlag.
Mandag mødte holdet Aabenraa Eagles 2, og så kom
der point på kontoen til
Woodpeckers. Det blev til 2
vundne og en uafgjort
single, så Woodpeckers fik 2
match-point og kom dermed væk fra sidstepladsen.

RESTSALG - MASSER AF GODE TILBUD
STIHL plænerobot

iMOW RMI 422
NORMALPRIS 8995,-

NU

6995,-

Pris excl. montage

Fuldautomatisk
robotklipper

Shorts udsalg
fra F. Engel:

GØR ET KUP!
FØR - PRISER FRA 724,-

NU - PRISER FRA

350,-

Montage kitsæt
(for gør-det-selv)

til arealer op til 800 m2

1062,50

KUN 5 STK. - FØRST TIL MØLLE

RESTSALG

Ekstremt nedsat

Overgangsjakke
fra F. Engel:

Softshell
Galaxy
FØR
967,50

NU

560,-

Assorterede

overgangsjakker
F. Engel
Uanset
førpris

NU

RESTSALG
Plantejord
• Ren sphagnum
• Gødet sphagnum
• Rhododendron
• Lyng jord
• Blomstermuld

•

%
SPAR 33

Auto
shampoo
1 LITER - Før 73,50
NU KUN KR. 49,5 LITER - Før 220,25

SPAR 28%

159,-

÷40%

RESTSALG

40 lite
r
Før k

r. 39,9
5
NU KU
N

29,-

Rosenmuld
50 liter

Før kr. 59,95
NU KUN

45,-

Tilbuddene er gældende i uge 37 + 38 2022 eller så længe lager haves. Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.
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Faste teams i ældreplejen
skal sikre mere tryghed
Husk
at du kan
betale
med

Tillykke
med fødselsdagen
Rikke
Tak for en dejlig dag.
Fra
Familien
Hansen-Lund

___________________________________________________________

Kære Kirsten
Snart kommer dagen, hvor
du runder de 70 år.
Vi håber, du må blive fejret
efter alle kunstens regler
den 21.9.2022
Det fortjener du !
Mange kærlige hilsner
Anna-Kæthe,
Lis og Jesper

hos
Ugebladet

10890

___________________________________________________________

Kaffekrus
med firmalogo, brug
dem som branding eller
reklamegaver.

De faste teams i ældreplejen involverer medarbejdere fra forskellige faggrupper, som gennem tæt
samarbejde og kontakt skal
skabe en endnu bedre ældrepleje for borgerne.
De faste teams består af
sosu-assistenter, sosu-hjælpere, sygeplejersker og rengøringsmedhjælpere.
Dertil vil en række fast til-

knyttede pædagoger og ergoterapeuter også være tilknyttet teamet, lige som
visitatorer bliver en del af
teamet et par gange i ugen.
Projektet skal være med til
at sikre, at borgerne møder
færre og mere kendte medarbejdere i deres hverdag.
»Den tætte dialog faggrupperne imellem giver en
større kendskab til borgernes behov, lige som det
giver medarbejderne en
større
medbestemmelse
over, hvordan de på den
bedste måde kan tilrettelægge deres daglige arbejde.
I første omgang er to af
vores distrikter med i forsøgsordningen, og med tæt
dialog mellem ledelse og
medarbejdere, skal de involverede være med til at

forme projektet i det år, det
kører,« siger Karen Storgaard Larsen, direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune.
De to distrikter er i henholdsvis Aabenraa og Tinglev og har fået navnene
Nabolagsteam Kilen og
Tværfagligt team Tinglev.
Tværfagligt team Tinglev
får lokaler i Industriparken
i Tinglev.
Projektet er støttet med 7,4
millioner kroner fra Socialstyrelsens pulje til faste
teams i ældreplejen.

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

Giveaway
boks
med bolsjer

- en del af Tinglev Bogtrykkeri

mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38
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Midt i september indleder
to distrikter i Hjemmeplejen en forsøgsordning med
faste teams i ældreplejen.
De nye teams skal give en
endnu større tryghed og
bedre ældrepleje for borgerne, lige som det skaber
fleksibilitet og medbestemmelse blandt medarbejderne.

Beachflag
til inden- og
udendørs blikfang.

Kommunen får frie hænder
på ny velfærdsaftale på
beskæftigelsesområdet
Regeringen udpeger
Aabenraa Kommune til
at indgå velfærdsaftale
på beskæftigelsesområdet.
Sammen med tre andre
kommuner er Aabenraa
Kommune af regeringen
udpeget til at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.
Konkret betyder det, at Aabenraa Kommune bliver sat
fri fra store dele af lovgivningen på beskæftigelsesområdet.
I sidste uge udpegede regeringen Aabenraa og tre
andre kommuner til at
indgå velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet, som
giver de fire kommuner
større lokal frihed og mulighed for at sætte en ny retning for udviklingen af
velfærden. I første runde
blev syv kommuner udpeget på dagtilbuds-, folkeskole-, og ældreområdet.
»Det er et spændende udviklingsprojekt for Aaben-

raa Kommune, og vi kommer til at tage stort politisk
ejerskab og have stor inddragelse i projektet. Nu vil
vi sætte os ned og lave en
grundig plan for projektet,
hvor vi vil trække på de erfaringer, som blandt andet
de syv kommuner i første
runde har gjort sig på andre
velfærdsområder,« siger
borgmester Jan Riber Jakobsen.
Aabenraa Kommune har
igennem en årrække prioriteret beskæftigelsesområdet, hvor man med
KIK-projekterne (kommunal investeringsstrategi for
kontanthjælpsmodtagere)
har haft gode resultater.
Det første projekt var med
til at halvere antallet af aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, mens det
næste projekt fokuserede
bredere på alle kontanthjælpsmodtagere med lige
så gode resultater i form af
en halvering af antallet på
kontant- og uddannelseshjælp.

»Beskæftigelsesområdet
har i de seneste otte år
været en stor prioritet for
Aabenraa Kommune, og vi
har opnået gode resultater
på netop dette område.
Derfor er jeg også glad for,
at vi er blevet udpeget som
frikommune på beskæftigelsesområdet, og jeg glæder mig til at komme i gang
med arbejdet,« fortæller
formand for Arbejdsmarkedsudvalget Dorrit Knudsen og fortsætter:
»Nu begynder en proces,
hvor medarbejderne skal
involveres, så der på bedste
måde kan blive tilrettelagt
en anderledes indsats, end
den vi kender i dag. Projektet giver os en god mulighed
til at nytænke beskæftigelsesindsatsen, men stadig
med udgangspunkt i ret og
pligt for den enkelte borger.«

Vaccine mod abekopper
Region Syddanmark
begynder at vaccinere
mod abekopper
Region Syddanmark vil
vaccinere grupper med
størst risiko for at blive
smittet med abekopper. Regionen opfordrer mænd,
der har flere og skiftende
mandlige sexpartnere, til at
booke tid til at blive vaccineret.
Der er siden maj konstateret flere end 120 tilfælde af
abekopper i Danmark, og
WHO erklærede 23. juli
2022 sygdommen for en
global sundhedskrise.
Nu iværksætter Region
Syddanmark et vaccina-

tionsprogram for den
gruppe af borgere, der har
størst risiko for at blive
smittet med abekopper. Det
drejer sig primært om
mænd, der har flere og skiftende mandlige sexpartnere.
Vaccinationen består af 2
doser af Imvanex, som gives
med 28 dages mellemrum.
Personer med tidligere koppevaccination kan nøjes
med 1 vaccine. Patienter
med nedsat immunforsvar,
som tidligere er blevet vaccineret mod kopper, bør
modtage 2 doser.
Personer, der IKKE
kan vaccineres:
• Personer med alvorlig al-

Den nye velfærdsaftale på
beskæftigelsesområdet træder i kraft 1. januar 2023.

Før

Ring og hør mere om vore kaffeautomater...

Lav en god kop kaffe for ca. 35 øre

Før

Der er noget for enhver smag...
• Café au lait
• Moccacino
• Varm kakao
• Thevand

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

Cheflæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense
Universitetshospital Anne
Øvrehus siger:
»Vi sender et brev, der orienterer om muligheden for
vaccination, til de borgere,
som vi i vores systemer kan
se, er i risikozonen.

Efter

Årlig
behandling
med skum
holder algerne
væk

God kaffe til kunder og personale?

• Kaffe
• Kaffe m. mælk
• Expresso
• Cappucino

➞

lergi over for et eller flere
af indholdsstofferne, herunder kyllingeprotein,
benzonase, trometamol,
gentamicin og ciprofloxacin.
• Gravide
• Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved
tidligere vaccination med
Imvanex.

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

Fliserensg fra

incl. imprægnerin

4pr.5m.2

(Sand kan tilkøbes)

➞

Efter

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

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

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

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

*

Aabenraa, Søndergade 6,

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

74 67 30 70
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Skat i
Tinglev
Sæson

2022

Bjolderupgård
- din alsidige maskinstation

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

Gyllekørsel

Markarbejde Snitning

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

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

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

BJOLDERUPGÅRD MASKINSTATION P/S

Tinglev skatklub har spillet
præmieskat og der var 9
deltagere.
1. runde vandt Egon Greve
med 1098 point foran Detlev Petersen, 1027 og Gerd
Andresen, 938.
2. runde vandt Peter Bonde,
1250 point foran Gerd Andresen, 797 og Detlev Petersen, 686.

___________________________________________________________

FARVEKOPI
FARVEPRINT
POSTERPRINT

Tinglev
Følg os på Facebook

– OM VI KAN SÆLGE

Erik Kristensen · Bjolderupvej 82 · 6392 Bolderslev · Tlf. 21 64 59 56

SOMMERHUSET? - prøv

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

MIKKELSEN - TOFTLUND

www.74831280.dk

Tilskud til boligforbedringer
Midt i september åbner
Energistyrelsen igen for
Bygningspuljen.
Puljen
giver tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.
Snart bliver det igen muligt
for landets boligejere at
søge om tilskud fra Bygningspuljen til eksempelvis
at skifte fra naturgas eller
oliefyr til varmepumpe, efterisolere huset eller sætte
nye vinduer i.
Projekterne sparer energi i
de huse, hvor forbedringerne gennemføres – til
gavn for pengepungen, klimaet og den europæiske
forsyningssikkerhed. Der er
121 millioner kroner i puljen.
Hav tålmodighed
Alle boligejere kan søge om
tilskud til at få en varmepumpe, mens tilskud til
energiforbedrende tiltag er
målrettet de boliger, der
trænger mest. Det betyder,
at kun helårsboliger med
energimærkerne E, F og G
kan få tilskud til projekter
som isolering og udskiftning
af vinduer.

I tidligere runder har der
været udfordringer med det
IT-system,
ansøgerne
møder i ansøgningsportalen
for Bygningspuljen. Systemleverandøren og driftsleverandøren bag ansøgningssystemet har arbejdet med
at udbedre disse fejl. Dette
er dog ikke en garanti mod
nye tekniske problemer.

ikke mindst i lyset af den
aktuelle energisituation.
Energistyrelsen opfordrer
derfor ansøgere til at væbne
sig med tålmodighed og arbejder sideløbende på et
mere brugervenligt ansøgningssystem, som kan gøre
det lettere at søge tilskud i
fremtiden.
Grafik: SparEnergi

Det er en klar prioritet at få
pengene ud til borgerne og
skabe energibesparelser –

Trafikanter dytter og råber
I morgentrafikken er der
nogle trafikanter, som ikke
respekterer skolepatruljen
og giver dem knubbede ord
med på vejen. Det er en adfærd, som kampagnen 'Pas
godt på skolepatruljen', der
er startet i 78 kommuner, vil
gøre op med.
Når skolepatruljerne stiller
sig ud til vejen for at hjælpe
de mindste elever over
vejen, er de både glade for
og trygge ved den opgave,
de udfører. Det viser en undersøgelse foretaget blandt
2.085 skolepatruljeelever,
som Rådet for Sikker Trafik
og LB Forsikring har gennemført i foråret 2022.

Kalender 2023
Med eget design. Flere størrelser

- en del af Tinglev Bogtrykkeri
mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38
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Men når man dykker lidt
længere ned i undersøgelsen, er det en nærliggende
tanke, at skolepatruljeleverne er lavet af et særligt
stof. Det er nemlig hver
fjerde skolepatruljeelev i
undersøgelsen, som svarer,
at de er blevet råbt ad eller
skældt ud, og næsten hver
tredje svarer, at de er blevet
dyttet ad. Alligevel er det
flere end 9 ud af 10 skolepatruljelever, der svarer, at de
altså er både glade for og
trygge ved at stå skolepatrulje.
I kampagnen 'Pas godt på
skolepatruljen', bliver bilister, cyklister og gående opfordret til at finde lidt mere
overskud frem. Ingen skolepatruljer har fortjent at få
en dårlig oplevelse, mens de
udfører deres frivillige arbejde.

»Skolepatruljeeleverne er
enormt seje, for de yder en
stor indsats for trygheden
på skolevejen. Desværre
oplever de indimellem utålmodige trafikanters kommentarer eller manglende
efterlevelse af deres anvisninger. Vi skal alle sammen
finde overskud til at give
skolepatruljerne tid til at
udføre deres arbejde trygt
og sikkert,« siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker
Trafik.
Ønsker blot at hjælpe
Eleverne, som står skolepatrulje, får selv noget ud af
arbejdet, men der er ikke
tale om løn. Det er nemlig
noget andet, som tæller i det
frivillige arbejde, de udfører.
I undersøgelsen svarer 7 ud
af 10 elever, at det, de har
fået ud af at stå skolepatrulje, er, at de har hjulpet
andre, så de kan føle sig
sikre i trafikken. Mange

svarer også, at de er blevet
mere ansvarsbevidste, at de
er blevet bedre til at passe
på sig selv i trafikken, og at
de har lært andre elever
bedre at kende.
»Skolepatruljerne fortjener
på ingen måde, at andre trafikanter ikke opfører sig ordentligt. Eleverne udfører
en rigtig vigtig opgave helt
frivilligt. Derfor er det virkelig dejlig at se, at deres
primære motivation er følelsen af at gøre noget godt
for andre og være en del af
et stærkt fællesskab. Det understreges yderligere af, at
næsten halvdelen af skolepatruljeeleverne føler, at de
er blevet mere ansvarsbevidste af at stå skolepatrulje,«
siger
Mikkel
Klausen, chef for Kommunikation og Bæredygtighed
i LB Forsikring.
De fleste skolepatruljeelever går i 6. eller 7. klasse, og
de deltog i undersøgelsen i
april og maj 2022.

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

NYHED

Bylderup-Bov - Åløkke 11
Huset er opført i mokkasten med ældre
eternittag og vinduer i træ. Huset er indvendigt
flot moderniseret og fremstår i rigtig fin stand
og i det store hele indflytningsklar. Tilhørende
denne fine bolig er her værksted og lidt mindre
udhuse til opbevaring samt en fin stor have
med flere fine terrasser.

Heds - Løgumklostervej 26
Går du med drømmen om at bo på en nedlagt
ejendom med alle de muligheder det bringer
med sig? Ejendom i røde teglsten og malet
eternittag. Udbygninger med kalket facade,
hvor der er isoleret garage/værksted samt isoleret gildesal/lejlighed, som er renoveret i
2004.

207 m2

2/4

2

4.400 m2

C

1934

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

Bylderup - Nystadvej 23

Villa, 1 fam.

Bylderup-Bov - Bylderup-Bov Bygade 11

1.495.000
1.614
75.000
8.096/6.510
29122151

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

Lystejendom

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 med eternittag fra ca. 2012 og PVC vinduer.
Indvendigt er huset gennemgående renoveret
omkring 2003-2005.

293 m2

2/6

1

36.560 m2

D

1827

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

2.195.000
1.434
110.000
11.788/9.479
29122138

Villa, 1 fam.

211 m2

1/4

2

1.331 m2

C

1982

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

Villa, 1 fam.

147 m2

1/4

3

711 m2

F

1931

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

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

1.275.000
1.826
65.000
6.868/5.522
29122157

825.000
1.374
45.000
4.417/3.551
29122135

Villa, 1 fam.

190/9 m2

1/5

2

1.523 m2

D

1933

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

895.000
1.535
45.000
4.579/3.721
29122020

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

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

Villa, 1 fam.

129 m2

2/3

1

1.372 m2

E

1950/80

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

575.000
1.184
30.000
3.127/2.513
29122114

Nybolig Michael Riis

Michael Riis
Indehaver,
Tlf. 74723101

Morten Clausen CarstenEjendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Jesper Amlund
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Hanne Vandvig Hersbøll
Sagsbehandler eftersalg
Tlf. 74723101

Janne Toft Carlsen
Sagsbehandler
Tlf. 74723101

Østergade 2 · 6270 Tønder
6271@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 74723101
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40 husmødre
besøgte Arwos

Børnene fejrede »Sangens dag«

Tinglev Husmoderforening var forleden på virksomhedsbesøg hos Arwos.
40 mødte op til et spændende besøg,
hvor der blev vist rundt på genbrugspladsen og fortalt om de forskellige affaldsstationer og om genbrugen af
tingene.
Aftenen sluttede af I kantinen, hvor husmødrene fik information om de nye
skraldespande og sortering af affald.

Led regnen væk fra huset
Vi har ingen afrikansk
tørke og kun relativt få
oversvømmelser i Danmark. Men meget regn kan
skade din bolig, hvis du ikke
gør noget.
Og vand kan komme ind
alle steder, hvor der er huller eller revner. Selv små.
Og der kommer meget
vand fra oven - især giver
klimaforandringerne flere
og flere skybrud eller monsterregn, som de kaldes. Og
får det lov til at ligge som
pytter op ad dit hus, kan det
give skader.
Derfor gør du klogt i at
sørge for, vandet både afledes og opsamles. Kloaknettet har mange steder
udfordringer med klare de
store mængder vand, og
som haveejer har vi også et
ansvar for at bidrage til at
løse problemerne. Jo mere
regnvand, vi kan lede bort
via vores haver, så det siver
ned i grundvandet, jo mindre belastes kloaksystemet,
og jo færre oversvømmede
kældre og områder skal vi
bøvle med. Ligger dit hus
højt eller øverst på en skrånende vej, vil du have få
gener i forbindelse med
voldsomt nedbør, men gør
du ikke noget for at aflede
vandet på din grund, vil det
i stedet gå ud over de huse,
der ligger i bunden af vejen.
Træer i haven er med til at
optage en del af al det vand,
der kommer fra oven. Et
udvokset birketræ kan for

Over 200 børn var i sidste
uge samlet i Byskoven i
Tinglev for at fejre sangens
dag. Dieter Søndergaard
spillede guitar og børnene
sang med på alle sangene.
En rigtig hyggelig formiddag, hvor børnene fik boller, mælk og yoghurt,
sponsoreret af Vestjysk
Bank og Naturmælk.

Naturen kan ikke holdes i bur

Græsplæner, træer og bede er gode til at optage regnvandet i modsætning til eksempelvis flisebelægninger. Foto: Ingimage.com
eksempel drikke 200-300
liter vand i døgnet, så med
træer i din have vil du fjerne
vand, som ellers kunne nå
dine mure eller kælder –
eller naboernes. Regnbede
er også en vej til at aflede
vand. Det er bede, som i
regnfulde perioder får tilført vandet via nedløbsrør,
render, grøfter eller nedgravede drænrør til lavere beliggende områder i haven,
hvor regnbedet er anlagt.
Vælger man at plante regnbedet til med blomstrende
panter, skal man sørge at
vælge robuste planter, der
både tåler tørre og våde perioder.
Man kan også anlægge en

lille sø i haven, hvor vandet
kan ledes hen. En faskine i
haven er også en effektiv
løsning på regnvandsproblemer ved boligen. Det
store hulrum i jorden kan
opsuge vand fra taget, som
ledes hen til faskinen.
At mange har erstattet
græsplæne og bede med fliser er godt nok tidsbesparende havearbejde men
også et problem i forhold til
regnvandet, som her ikke
lige så nemt kan sive ned i
grundvandet. Så man kan
med fordel fjerne nogle fliser og erstatte dem med beplantede områder, som kan
opsuge regnvand og lede
det bort.

Planter og dyr har en fantastisk evne til at sprede sig i
naturen.
Hvis du etablerer en ny sø
og ikke sætter fisk eller padder ud i den, vil du alligevel
med tiden opleve, at der
kommer både fisk og frøer
i søen. Frøer kan godt bevæge sig over land, men
hvordan har hundestejlerne, aborrerne og skallerne fundet vej til søen?
Der kan være flere forklaringer. Fisk kan for eksempel sprede sig via grøfter,
oversvømmelser, drænrør
og andre vandrige forbindelser til den nye sø. Men
fisk kan også komme via
luften - båret fra en sø til en
anden med fugle. Nogle fiskeæg - og æg fra padder kan nemlig hænge ved svaner, ænder og andre vandfugle og på den måde blive
spredt. For naturens skabninger har en utrolig evne
til at kunne komme vidt
omkring. Det gælder også
planterne. Forestil dig lige
hvor langt de fjerlette mælkebøttefrø fra jeres græsplæne kan flyttes en dag
med vindstyrke 10. Andre
planter bruger en anden
taktik. Når sangdroslen er
på efterårstræk og gør ophold i jeres have for at
tanke op med nedfaldsfrugt
som energi til den videre

Vaskebjørnen er en forholdsvis sjælden gæst, men de ses
fra tid til anden i Danmark.
Foto: Ingimage.com
flyvetur sydpå, når den
måske at indtage et par frø
fra havens æbler. 300 kilometer længere sydpå afleverer
fuglen
sine
ekskrementer
indeholdende æblefrø, og dermed
er der en vis sandsynlighed
for, at jeres Cox Orange-træ
nu får et par slægtninge et
sted i Nordtyskland.
Det er ikke altid naturen
selv, der klarer at sende dyr
og planter videre ud i verden. Der er mange eksempler på, at mennesket har
spredt planter og dyr fra det
ene kontinent til det andet.
Gråspurven blev eksempelvis indført i Nord- og Sydamerika, Australien og New
Zealand i midten af 1800-

tallet, for at europæiske indvandrere kunne føle sig
hjemme. I andre tilfælde er
indførte dyr undsluppet
fangenskab og har etableret
sig i naturen. Det gælder for
eksempel vaskebjørnen,
som stammer fra Nord- og
Mellemamerika. Den blev
indført til Europa i 1900-tallet. Undslupne dyr fra pelsfarme overlevede i naturen,
og i dag findes vaskebjørnen vildtlevende mange steder i Europa. Fra tid til
anden ses også vaskebjørne
i Danmark, men Miljøstyrelsen betegner den foreløbig som sjælden art.

Følg med på

www.tinglev.dk
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Vigtige spareråd til den kommende tid

…bare bedre bilværksted

Forsyningssikkerheden i
Danmark og Europa er
under pres. Derfor skruer
Energistyrelsen nu op for
sine energisparekampagner
og lancerer en række nye
materialer, der skal hjælpe
danskerne med at spare på
energien både derhjemme
og på arbejdspladsen.
Samtidig skal det offentlige
gå foran i energispareindsatsen med en række nye
indsatser.

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

I sidste uge lancerede Energistyrelsen en række informationsmaterialer, der skal
hjælpe danskerne både i det
offentlige og i det private
med at spare energi på arbejdspladsen.
Vi bruger nemlig omkring
en tredjedel af døgnets
timer på arbejdspladsen.
Endda timer, hvor vi er
vågne og aktive. Derfor sætter vores energiforbrug,
mens vi er på arbejde, et betydeligt aftryk.
»Det er afgørende, at vi alle
hjælper hinanden med at
spare på energien i hverdagen. Som medarbejder kan
man selv være med til at
mindske energiforbruget og
bidrage til, at ens arbejdsplads bliver en del af løsningen på den vanskelige
energisituation, vi alle ople-

Becks Autoservice

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

JERN & METAL KØBES
ver for tiden,« forklarer
Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen.

både pengepungen, klima
og europæisk uafhængighed
af russisk gas,« siger Kristoffer Böttzauw.

Gode råd på
SparEnergi.dk
Energistyrelsen har i første
omgang udarbejdet informationsmaterialer målrettet både de offentlige og
private arbejdspladser, herunder plakater med gode
råd, som kan sættes op relevante steder, hvor man kan
spare på energien i for eksempel kontorer, køkkener,
toiletter og mødelokaler.

Fire overordnede
spareråd til danskerne
Bladene hænger endnu på
træerne, men inden længe
går Danmark en koldere
periode i møde. Der er fire
overordnede energispareråd for den kommende tid,
som danskerne bør huske
på for at understøtte forsyningssikkerheden og tage
toppen af energiregningen.

»Det handler om at hjælpe
folk med at øge opmærksomheden. Gode vaner
varer ved, og når det handler om energi, gavner de

De fire råd er:
1) Skru ned for varmen
2) Begræns brugen af varmt
vand
3) Spar på strømmen - sluk

Uge
Vognmandsforretning
Salg af:
• Grus - sand - skærver - flis m.m.
Udlejning af:
• Containere 8-40 m3
• Minigraver
• Minilæsser
• Motorbør m.m.

for apparater, når de ikke
er i brug og for unødvendig belysning
4) Brug strømmen, når den
er billigst
Derudover er det vigtigt, at
man som boligejer gør sit
hus klar til vinteren. Det
kan for eksempel være ved
at sætte tætningslister op
eller få isoleret boligen
bedre.
»Ingen kan gøre alt, men
alle kan gøre lidt, og sammen kan vi gøre en hel del,
når det drejer sig om at
spare energi. Det vil vi som
myndighed hjælpe danskerne med,« slutter direktøren i Energistyrelsen.

Mangler du en MURER?

Brian Brix Christensen
Tlf. 22 56 28 81

RENS SKROT

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

Alt indenfor tømrerog snedkerarbejde.

ALT I MURERARBEJDE TIL PRIVAT OG ERHVERV
TOTALENTREPRISE
NYBYG OG TILBYG
RENOVERING
FLISE ARBEJDE
FORSIKRINGSSKADER

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

Affaldsløsninger:
• Til private og erhverv, åbne/lukkede containere
Transport og formidling af:
• Halm, hø, wrap

Telefon 21 72 08 35

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

HALV PRIS

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

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

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

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

Ring uforbindende
Erik Schneider

Tlf. 20 31 75 09
Læs mere på www.bolderslevbyg.dk

Er det tid til

Ring og hør

ny varmekil

nærmere om

de?

tilskud

Service - reparation - nyt indenfor
• Staldinventar
• Pillefyr/varmepumer
• Landbrugsmaskiner • Vand
• Hydraulik
• Havemaskiner
DO RINGE TÆ MÆ - Æ KOMME TÆ DÆ
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Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter
Benløse fugle
Gullasch

Frokostplatte

eller

Kr.

400 g

6900

4900
Ribbenssteg

Pr. 1/2 kg

95

29

Pr. 1/2 kg.

Kalveculotte eller
Kalvetyndsteg

95

74

Svinekoteletter
eller Gyros

BETJENT DISK
DAG
HVER FRE
00 - 1700
KL. 10

00

49

Hamburgerryg
1300-1600 g

Pris kr.

Tun
mousse

600-700g

Kun kr.

00

39

00

79

Hos Byens slagter ﬁnder du altid friske og lækre varer til gode priser
Kig forbi i Delikatessen og ﬁnd inspiration
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 14. - 18. september 2022
10

Tinglev

1 kasse Tuborg eller
Carlsberg

Coop Skrabeæg

30 stk.

15 stk.

29,-

Ekskl. pant

99,Änglamark mælk
Skummet,
mini eller let

Schulstad
Det Gode
Solsikkerugbrød
Pr. pakke

20,-

Pr. stk.

95

8

Coop mellemlagret
ost

Børnetøj

i skiver

Pr. pakke

÷50%

25,-

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

Tinglev
11

50 motionister til BOG-løbet
BOG - Bylderup og omegns
Gymnastikforening afholdt
deres årlige BOG-løb i forbindelse med Ringridningen i Bylderup-Bov.
Ca. 50 var med til enten
gåtur eller én af løberuterne, og højt humør var en
fællesnævner for arrangementet.

Vejret var perfekt til en
frisk gå- eller løbetur, og
samtidig var der mange fine
sponsorgaver, som der blev
trukket lod om blandt løbenumrene.
Til slut kunne man nyde en
grillpølse med øl/vand.

10 km mænd:
1 - Ole Thomsen
2 - Matt-Jan Hoogeveen
3 - Jens Asmussen

5 km mænd:
1 - Torben Serverinsen
2 - Chresten Petersen
3 - Lauritz Serverinsen

10 km kvinder:
1 - Helle Brink
2 - Karen Gad
3 - Gerda Nicolaisen

5 km kvinder:
1 - Jytte Møller
2 - Lisbets Tønder Nielsen
3 - Lona Skov

John og Per vil cykle
med de ældre borgere

Julefrokosten står (snart) for døren

Per Nielsen og John Tomsen har tilmeldt sig som piloter og
samtidig vil de koordinere brugen og vedligeholde cyklerne.

Det er en gammel vikingeskik at fejre julen med festlige gilder, og selv om der går
endnu en rum tid, er det en
god ide at starte planlægningen i god tid, hvis man frit vil
vælge mellem udbuddet af
arrangementer, spisesteder
og andet til julefrokosten hørende.
Julefrokosten - med alt hvad
dertil hører - minder måske
ikke meget om det kristne
budskab og Jesu fødsel, som
vi fejrer i julen, men det minder meget om den oprindelige form for vinterfest.
Vikingerne fejrede jul – eller
’jól’, som det hedder på oldnordisk – som en markering
af, at vinteren havde nået sit
lavpunkt. Jól
betyder
’vende’ eller ’dreje’ og betegner den tid på året, hvor
det endelig går mod lysere
tider igen. Det skulle fejres,
og det gjorde vikingerne
med mad, mjød og masser af
festivitas. Så når vi giver den

Tinglevforum har indgået et
samarbejde med Aabenraa
kommune om cykelaktiviteter for forældre.
Kommunen placerer én og
på sigt to »taxa-cykler«/rickshaws i Tinglev, så ældre
med begrænset mobilitet
kan komme ud og opleve
verden udenfor.
Tinglevforum skal gerne
stille med nogle piloter, som

Det er faktisk på tide, man får taget tilløb til at arrangere
årets julefrokost. Foto: Kehlet
gas til et julegilde eller en julefrokost, er det faktisk i høj
grad i julens ånd.

I dag er julefrokosten og julefesten stadig en udpræget
skandinavisk begivenhed,

som i den relativt moderne
version, vi kender i dag, har
været
afholdt
siden
1940’erne i Sverige, Norge,
Danmark og Finland.
Oprindeligt var det et lille
glas på chefens kontor
inden juleferien; i 1960’erne
og 1970’erne, hvor man gav
mere slip på formerne, blev
det til egentlige fester, hvor
alle er lige og for en dag slår
sig løs. I Danmark er billedet af den lidt vilde og vovede julefrokost i høj grad
rodfæstet i den festlige Preben Kaas-film ”Julefrokosten” fra 1976, hvor festen
på Simonsens Bijouteri Fabrik går en smule amok.
I Skandinavien er julefrokoster en ret fast bestanddel af at være på en
arbejdsplads, og det kan
være et kulturchok for
udenlandske kolleger at
deltage i en fest med de moderne vikinger.

Krukker på terrassen i efterår og vinter
Beholdere i zink og kobber,
krukker af ler og keramik,
granittrug, gennemskårne
trætønder, betonkrukker...
Disse plantebeholdere har
smykket terrassen med
sommerblomster, stauder,
krydderurter osv. hele sommeren, men de kan skam
også skabe liv på terrassen i
den kolde årstid, hvor efteråret jo snart står for døren.
Først skal man sikre sig, at
krukkerne tåler at stå i det
fri i alt slags vejr - også frost
- vinteren over. Hårdtbrændte keramiske krukker
klarer sig, mens mere frostfølsomme krukker bør tømmes og opbevares inde
vinteren over.
Krukkerne kan pyntes op
til efterår og vinter med
grangrene, neg etc., eller de
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Der findes masser af stedsegrønne planter, der kan tåle at
stå udenfor hele året.
Foto: Ingimage.com
kan tilplantes med for eksempel de stedsegrønne
planter, som kan klare vinteren over i en krukke. Men
der er grund til at tage sær-

ligt hensyn til krukkeplanterne, for selv de meget
hårdføre kan få problemer,
når de står frit på terrassen
og er meget udsatte for vejr

og vind. En streng vinter
med frost i længere tid kan
dræbe rødderne i potterne,
så stil gerne krukkerne i læ
langs husmuren eller brug
eventuelt vintermåtter som
isolering omkring dem.
Prøv engang at lægge forårsløg i krukkerne her i efteråret. Krokus, pinseliljer
og påskeliljer for eksempel.
Så kommer krukkerne i et
blomstrende forårshumør,
når vinteren engang er
overstået.
Hullet i bunden af beholderne, som sikrer, at planterne ikke svømmer over, er
naturligvis et must, og dræn
i bunden i form af et lag
grus, lecanødder eller andet
gør det også nemmere at
være krukkeplante.

vil tilbyde ældre medborgere en cykeltur i byen eller
i omegnen. Foreningen inviterer til en informationsformiddag i næste uge, og her
vil man fortælle om projektet. Der bliver også mulighed for at prøve cyklen.
Cyklerne er lette at styre, og
udover pedalkraft kører de
med el-batteri.

Fasanen kommer
fra Asien
I de kommende måneder
nedlægges der tusindvis af
fasaner på jagter landet
over. Via jægernes udsætningsarbejde holder fasanbestanden sig stor og stærk,
og netop fasanen er et godt
eksempel på, at en indført
fugleart kan få succes.
Fasanen hører slet ikke til i
Europa men blev indført
hertil fra Asien for flere
hundrede år siden. Man
ville gerne have et nyt og
spændende dyr at gå på jagt

efter, og det projekt må
siges at være vellykket. I
Danmark kender vi alle de
store, flotte hønsefugle, men
det var faktisk først omkring 1840, at man for første
gang hørte om ynglende fasaner i den danske natur.
Siden tog udsætningerne til,
og op gennem dette århundrede har fasanen
spredt sig over landet og
findes nu almindeligt over
hele Danmark.

Vestergaards Fodpleje
V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard

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

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

Næsten to
millioner
medlemmer
Idrætten i Danmark dyrkes
under flere forskellige paraplyer, og har du her til vintersæsonen meldt dig ind i
en idrætsklub, er der stor
sandsynlighed for, at du
dermed dyrker idræt under
det gamle, hæderkronede
Danmarks Idræts-Forbund
(DIF). DIF er nemlig paraplyorganisation for 62 specialforbund,
8.749
idrætsforeninger og ikke
færre end 1.932.065 medlemmer ifølge 2021-tal.
(Kilde: DIF)

___________________________________________________________

Tør men
ret normal
Bortset fra store mængder
nedbør flere steder i sidste
weekend i august, så var
sommeren 2022 først og
fremmest knastør.
Hvad angår temperaturen
lød gennemsnittet for sommeren på 16,5 °C, hvilket
kun er 0,4 °C over klimanormalen
(1991-2020).
Gennemsnittet dækker dog
over en sommer, som især i
den vestlige del af landet, til
tider var noget kølig og blæsende.
August blev sommerens
varmeste måned, og endte
med 18°C i gennemsnit som
den 9. varmeste august
siden målingernes start tilbage i 1874. (Kilde: DMI)

Vindmøller kan opvarme
vandet i ny fjernvarme
Tinglevforum arbejder forsat på, at der etableres
fjernvarme i Tinglev og
gerne så hurtigt som muligt.
Efter nogle møder med
kommunen er det den helt
klare opfattelse, at Tinglev
bliver udbygget med fjernvarme, som Aabenraa
Fjernvarme projekterer og
bygger.
Det vil også være dem, der
forstår driften efterfølgende. Forbrugerne i Tinglev bliver dermed en
afdeling under Aabenraa
Fjernvarme.
Formand for TinglevForum,
Niels Daubjerg, siger: »for
at komme igang hurtigst
muligt, foreslår fjernvarmeværket, at vandet i systemet
opvarmes med el fra 2-3
vindmøller.

Disse vindmøller skal
»Tinglevafdelingen« selv
opføre, ellers skal der laves
en aftale med en eksisterende vindmølleejer om levering af el.«

3 - investering i varmepumper.
4 - på sigt overskudsvarme
fra biogasanlægget ved
Kliplev.

TinglevForum opfordrer nu
beboere i Tinglev til at
komme med gode ideer til
en placering af eventuelle
vindmøller, som kun skal levere strøm til fjernvarme i
byen.
Sidenhen kan værket udbygges med varmepumper
og evt. overskudsvarme fra
biogasanlægget ved Kliplev.

Niels Daubjerg fortæller:
»Når fjernvarmeværket i
Aabenraa har deres projektering og beregninger klar,
vil der blive indkaldt til et
borgermøde, forhåbentlig
inden jul. Vi må forventes
en tilslutningsafgift på
50.000-60.000 kr. pr. husstand og der er p.t. ca. 850
husstande, som opvarmes
med naturgas eller olie i
Tinglev by.«

Aabenraa Fjernvarme arbejder ud fra denne proces:
1 - distributionsnet i byen.
2 - egne vindmøller med
strøm til en elkedel / alternativ aftale med en vindmølleejer om køb af el

Vandet i ny fjernvarme i
Tinglev foreslås opvarmet
med el fra vindmøller.

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...

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

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

Ring på 22 77 48 69

___________________________________________________________

og få et uforbindende tilbud

Skiftedag for
tyendet
29. september er det Mikkelsdag, som i den katolske
kirke er festdag for ærkeenglen Michael. Mikkelsdag
blev ophævet i Danmark i
1770, men Mikkelsdag er alligevel den dag i dag en
dato, mange stadig har hørt
om. Blandt anden fordi
dagen - efter den officielt
blev ophævet i Danmark stadig blev brugt som skiftedag for tyendet på gårdene.

v/ Simon Schultz

Udfører alt indenfor:

VAND - VARME - SANITET
BLIKKENSLAGERARBEjDE

___________________________________________________________

Efterårsjævndøgn

Petersen’s VVS

23. september præcis kl.
03.03 dansk tid er det efterårsjævndøgn, og så har nat
og dag samme længde.
Samme situation opstår om
foråret ved forårsjævndøgn.
I 2023 den 20. marts kl.
22.24. Solens position på
himmelkuglen ved efterårsjævndøgn har betegnelsen
efterårspunktet.

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

Tinglev kloak- og Haveservice
Aut. kloakmester

___________________________________________________________

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

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

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

Tlf. 21 26 43 81
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UGENS TV

Søndag den 18.09 kl. 20.00 på TV 2: Syv kendte sangere
og sangskrivere er rejst til Fyn, hvor de fortolker hinandens musik. Artisterne vågner op til en dag, hvor Kira
Skov er i centrum. Det bliver en dag fyldt med store musikalske oplevelser - og Kira åbner op for nogle meget
personlige historier.

ONSDAG

TORSDAG

12.15 Frank & Kastaniegaarden (4)
12.45 Nak & æd (7:10)
13.30 Pludselig boede jeg hos
Sussi og Leo - Sex ifølge
Sussi (1)
13.55 Hammerslag 2015 (3:10)
14.40 Kender du typen? (18)
15.10 Shetland (3)
17.10 Jordemoderen V (3:10)
18.00 Skattejægerne
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
20.00 Spise med Price - Ise
med Price (5)
20.30 Løvens hule - velkommen til virkeligheden (5:6)
21.00 TV-Avisen
21.25 Det politiske talkshow
22.00 Mord i skærgården
23.29 (G) OBS
23.35 Alene i vildmarken (6:7)
00.35 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 Frank & Kastaniegaarden (5)
12.45 Nak & æd (8:10)
13.30 Pludselig boede jeg hos
Sussi og Leo - døden ved
cringe (2)
13.55 Hammerslag 2015 (4:10)
14.40 Kender du typen? (19)
15.10 Shetland (3)
17.10 Jordemoderen V (4:10)
18.00 Skattejægerne
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
20.00 Gift ved første blik (4:8)
21.00 TV-Avisen
21.25 Kriminelt
21.55 Vera: Natklubben
23.25 Alene i vildmarken (7:7)
00.25 (G) Mord med dr. Blake
V (7:8)
Aust. krimiserie.
01.20 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.30 [=] Beliggenhed (8:16)
13.20 [=] Han, hun og drømmeslottet (5)
14.15 [=] Krejlerkongen
15.25 Grænsepatruljen (5)
15.50 Ambulancen (5)
17.00 [=] 17 Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit efterårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 [=] Go' aften live
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Nybyggerne (3)
20.50 [=] Fra etværelses til
strandvejsvilla (4:6)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.12 [=] Sporten
22.25 [=] Hotel Savoy (1)
23.20 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne
12.30 [=] Beliggenhed (1)
13.20 [=] Han, hun og drømmeslottet (6)
14.15 [=] Krejlerkongen
14.45 [=] Krejlerkongen
15.20 Grænsepatruljen (6)
15.50 Ambulancen (6)
17.00 [=] 17 Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit efterårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 [=] Go' aften live
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Operation X
20.55 [=] Helt sort (4)
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 [=] Os på grænsen
23.15 Nat-tv

18.15 Rejseguide til et raceopdelt
Amerika (1:2) 19.05 Frontkæmperne: Under fjendens faner (1:4) 20.00
Danmarkshistorien på vrangen (4:6)
20.45 Gåden om den græske kriger
21.30 Iran-Contra-skandalen (4:6)
22.20 Billeder, der ændrede verden:
Soldaten i Mogadishu 22.30 Deadline 23.00 Chippendales: Mord,
mandestrip og millioner (3:4) 23.45
(G) Er der en arkitekt til stede? (3)
00.15 Nat-tv

17.30 Ekstreme togrejser II (5:6)
18.15 Rejseguide til et raceopdelt
Amerika (2:2) 19.10 Frontkæmperne: Under fjendens faner (2:4) 20.00
Debatten 21.00 A Very English
Scandal (3:3) 22.00 Nul stjerner Bornholm (6:6) 22.30 Deadline
23.00 Chippendales: Mord, mandestrip og millioner (4:4) 23.55 (G) Er
der en arkitekt til stede? (4) 00.25
Nat-tv

17.50 Amys ret (20:138) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (38) 19.20 [=] Lykkehjulet (39) 19.55 [=] (G) Hvem vil
være millionær? 20.40 Shakespeare
og Hathaway (1) 21.30 Mord ved
havet (5) 22.20 [=] Hvem vil være
millionær? 23.05 [=] Lur mit liv (9)
23.50 (G) Kommissær Rex (11)
00.40 Nat-tv

17.55 (G) Luksusfælden 27 (2)
18.50 MasterChef - Danmarks største madtalenter 8 (43) 20.00 (G)
Dyreværnet - bag facaden 21.00
Madeleine McCann: The Prime
Suspect (1) 22.05 La Brea (10:10)
23.05 Gone Baby Gone Am. drama
fra 2007. 01.25 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 3 (7:22)
19.00 Cops 31 (20) 19.30 Fodbold:
F.C. København-Sevilla - optakt
21.00 Fodbold: F.C. KøbenhavnSevilla 23.00 Fodbold: Champions
League Goal Show 00.00 Nat-tv
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ONSDAG 14. - TIRSDAG 20. SEPTEMBER
FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

12.00 TV-Avisen
12.15 Frank & Kastaniegaarden (6)
Dan. dok.-serie.
12.45 Nak & æd
- en vagtel i Rumænien
(9:10)
Dan. madserie.
13.30 Pludselig boede jeg hos
Sussi og Leo (3)
Dan. dok.-serie.
13.55 Hammerslag 2015
(5:10)
Dan. boligmagasin.
14.40 Kender du typen?
Dan. livsstilsmagasin.
15.10 Shetland (4)
Eng. krimiserie.
17.05 Jordemoderen V
(5:10)
Eng. dramaserie.
18.00 Skattejægerne
Dan. dok.-serie.
18.30 TV-Avisen
19.00 Disney Sjov
Underholdning for hele familien.
20.00 Alle mod 1
Dan. underholdning.
21.00 TV-Avisen
21.15 Vores vejr
21.30 We Bought a Zoo
Am. drama fra 2011 med
Matt Damon og Scarlett Johansson.
23.30 Before I Fall
Am. drama fra 2017 med Zoey Deutch og Halston Sage.
01.05 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 (G) Min sang til
Danmark (4:6)
Dan. underholdning.
13.25 (G) Gift ved første blik
(3:8)
Dan. datingserie.
14.25 (G) Gift ved første blik
(4:8)
Dan. datingserie.
15.25 (G) Vera: Natklubben
Eng. krimiserie.
16.55 Atlantic Crossing (3:8)
No. dramaserie.
17.50 Min have III (8:8)
No. havemagasin.
18.30 TV-Avisen
TV Avisen giver hver dag et
overblik over dagens vigtigste nyheder fra Danmark og
verden omkring os og samler
op, giver overblik og perspektiv på de største begivenheder og historier i tiden..
19.00 Jorden set fra rummet
(2:4)
Eng. dok.-serie.
20.00 Min sang til Danmark
(5:6)
Dan. underholdning.
21.00 Unge Morse VI (4:4)
Eng. krimiserie.
22.35 Sherlock: Det afsluttende problem (12)
Eng. krimiserie.
00.05 (G) McDonald og Dodds:
Belvedere
Eng. krimiserie.
01.35 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 (G) Det politiske
talkshow
Dan. talkshow.
12.51 (G) Min sang til
Danmark
Dan. underholdning.
14.05 (G) We Bought a Zoo
Am. drama fra 2011 med
Matt Damon og Scarlett Johansson.
16.05 (G) Skattejagt på museet
(5:6)
Dan. dok.-serie.
17.05 Atlantic Crossing (4:8)
No. dramaserie.
18.00 (G) Spise med Price
- Ise med Price (5)
Dan. madserie.
18.30 TV-Avisen
19.00 Anne og Anders
i Norden - Norge (5:6)
Dan. rejseserie.
20.00 Vores grønne planet
(4:5)
Eng. naturserie.
21.00 21 Søndag
21.32 Søndagsvejr
21.35 Sportsmagasinet
Magasin.
22.05 Sherwood (5:6)
Eng. krimiserie.
23.05 Maria Wern: Drømmen
førte dig på afveje (1:4)
Sv. krimiserie.
23.50 (G) Mordene
i Brokenwood III (2:4)
Newz. krimiserie.
01.20 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 Frank & Kastaniegaarden (7)
Dan. dok.-serie.
12.45 Nak & æd - en bekkasin
ved Rold Skov (10:10)
Dan. madserie.
13.30 Pludselig boede jeg hos
Sussi og Leo (4)
Dan. dok.-serie.
13.55 Hammerslag 2015
(6:10)
Dan. boligmagasin.
14.40 Kender du typen? (21)
Dan. livsstilsmagasin.
15.10 Shetland (5)
Eng. krimiserie.
17.05 Jordemoderen V (6:10)
Eng. dramaserie.
18.00 Skattejægerne
Dan. dok.-serie.
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
Dan. talkshow.
20.00 Hammerslag
Dan. boligquiz.
20.30 Partier i brand (2:4)
Dan. dok.-serie.
21.00 TV-Avisen
21.25 Tinas jagt på millioner
Dan. dokumentar fra 2022.
22.10 McDonald og Dodds
Eng. krimiserie.
23.40 Alene i vildmarken (1:7)
Dan. realityserie.
00.40 Taggart: Knivtricket
Skotsk krimiserie.
01.30 Nat-tv

12.00 TV-Avisen
12.15 Frank & Kastaniegaarden (8)
Dan. dok.-serie.
12.45 Nak & æd - en sneppe
på Bornholm (1:10)
Dan. dok.-serie.
13.30 Pludselig boede jeg hos
Sussi og Leo II (1)
Dan. dok.-serie.
13.55 Hammerslag 2015 (7:10)
Dan. boligmagasin.
14.40 Kender du typen? (22)
Dan. livsstilsmagasin.
15.10 Shetland II (2)
Eng. krimiserie.
17.05 Jordemoderen V (7:10)
Eng. dramaserie.
18.00 Skattejægerne
Dan. dok.-serie.
18.30 TV-Avisen
18.50 Vores vejr
19.00 Aftenshowet
Dan. talkshow.
20.00 Skattejagt på museet
(6:6)
Dan. dok.-serie.
21.00 TV-Avisen
21.25 Horisont
Magasin.
21.50 Mordene i Brokenwood
III (3:4)
Newz. krimiserie.
23.25 Alene i vildmarken (2:7)
Dan. realityserie.
00.25 (G) Jagten på
fodboldhackeren
Dan. dokumentar fra 2021.
01.45 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,
Sporten og Vejret
12.30 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (2)
Dan. livsstilsmagasin.
13.20 [=] Han, hun og
drømmeslottet (1)
Eng. dok.-serie.
14.15 [=] Krejlerkongen (19)
Dan. underholdning.
14.45 [=] Krejlerkongen (20)
Dan. underholdning.
15.25 Grænsepatruljen (7)
Am. reportageserie.
15.50 Ambulancen - liv eller
død (7)
Eng. reportageserie.
17.00 [=] 17 Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit efterårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 [=] Go' aften live
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Vild med dans (2)
Dan. underholdning.
21.30 [=] Nyhederne
21.45 [=] Vild med dans
- afgørelsen
Dan. underholdning.
22.15 Britain's Got Talent
(4)
Eng. underholdning.
23.25 Delivery Man
Am. komedie fra 2013 med
Vince Vaughn og Chris Pratt.
01.10 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.25 [=] Værkstedet
- nyt liv i gamle minder (4)
13.10 [=] Værkstedet
- nyt liv i gamle minder (5)
14.00 [=] Når arven splitter
os (1)
14.35 [=] (G) Når arven
splitter os (2)
15.10 [=] (G) Når arven
splitter os (3)
15.50 Håndbold: Studiet
16.05 Håndbold:
Skjern-Aalborg (m)
16.50 Håndbold:
Skjern-Aalborg (m)
HTH Herreligaen.
17.55 Dit efterårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne og
Sporten
18.13 Regionale nyheder
18.20 [=] (G) Brittas store
svindelnummer (3:4)
Dan. dok.-serie.
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
19.45 [=] Sporten
20.00 [=] Lego Masters (3:8)
Dan. underholdning.
21.10 [=] Stormester (2)
Dan. underholdning.
22.15 The Rock
Am. actionfilm fra 1996 med
Sean Connery og Nicolas Cage.
00.30 Loving Pablo Escobar
Sp. krimi fra 2017 med Javier
Bardem og Penelope Cruz.
02.30 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne
12.35 [=] Stjernerne
på slottet (1)
13.35 [=] Stjernerne
på slottet (2)
14.30 [=] Stjernerne
på slottet (3)
15.20 [=] Stjernerne
på slottet (4)
16.10 [=] Stjernerne
på slottet (5)
Dan. underholdning.
17.00 [=] Stjernerne
på slottet (6)
Dan. underholdning.
17.55 Dit efterårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne og
Sporten
18.17 Regionale nyheder
18.25 Kernen
Dan. reportageserie.
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Toppen af poppen (3)
Dan. underholdning.
21.05 [=] (G) Skyggen i mit øje
Dan. drama fra 2021 med
Alex Høgh Andersen og Danica Curcic.
22.50 [=] Dine fulde fem (1)
Dan. underholdning.
23.35 [=] (G) Lego Masters
(3:8)
Dan. underholdning.
00.45 (G) Operation X:
De tvivlsomme smerteoperationer
Dan. reportageserie.
01.35 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne, Sporten og Vejret
12.30 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (3)
13.20 [=] Han, hun og drømmeslottet (2)
14.15 [=] Krejlerkongen
14.45 [=] Krejlerkongen
15.20 Grænsepatruljen (8)
15.50 Ambulancen - liv eller
død (8)
Eng. reportageserie.
17.00 [=] 17 Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit efterårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 [=] Go' aften live
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Korpset
- gjort af det rette stof (4)
Dan. dok.-serie.
20.55 [=] Klovn (2:8)
Dan. komedieserie.
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.10 [=] Sporten
22.25 Gordon, Gino og Fred
på tur (1:4)
Am. dok.-serie.
23.20 [=] (G) Helt sort (4)
Dan. dok.-serie.
23.55 [=] Lur mit liv (1)
Dan. underholdning.
00.50 Blue Bloods (12)
Am. krimiserie.
01.40 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,
Sporten og Vejret
12.30 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (4)
13.20 [=] Han, hun og
drømmeslottet (3)
14.15 [=] Krejlerkongen
14.45 [=] Krejlerkongen (4)
15.25 Grænsepatruljen (9)
15.50 Ambulancen
- liv eller død (1)
17.00 [=] 17 Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit efterårsvejr
18.00 [=] 18 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 [=] Go' aften live
19.00 [=] 19 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Landmand søger
kærlighed (7)
Dan. reportageserie.
20.50 [=] Fantastiske
hammerslag (6)
Dan. livsstilsmagasin.
21.30 [=] 21:30 Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.12 [=] Sporten
22.25 [=] Gaden (1:3)
Dan. dok.-serie.
23.15 [=] Hvad Heinos fatter
gør (2:6)
Dan. livsstilsmagasin.
23.50 [=] Lur mit liv (2)
Dan. underholdning.
00.45 Blue Bloods (13)
Am. krimiserie.
01.30 Nat-tv

17.30 Ekstreme togrejser II (6:6)
18.15 (G) DR2 på æblerov 19.15
Husker du ... 1964 20.00 Molly's
Game Am.-can. drama fra 2017 med
Jessica Chastain og Idris Elba. 22.10
Teorien om det hele - med Holger
Bech Nielsen (2:3) 22.30 Deadline
23.00 (G) Debatten 00.00 (G) Mit liv
i The Rolling Stones - Charlie Watts
(4:4) 01.00 (G) Mordet på Sarah
(1:4) 01.55 (G) Mordet på Sarah
(2:4) 02.55 Deadline nat

18.00 Herretur Am. komedie fra
1991 med Billy Crystal og Daniel
Stern. 19.50 Før søndagen 20.00
Rusland rundt - de sneklædte vulkaner (1) 21.00 Tæt på sandheden
21.30 Danmarks vildeste lystfiskere
på DR2 22.30 Deadline 23.00 (G)
Playboys hemmeligheder (9:12)
23.40 (G) Playboys hemmeligheder
(10:12) 00.25 Nat-tv

19.05 Sommerkoncert fra Schönbrunn 20.05 Gåden om vores himmelrum (1:3) 21.00 Signe Molde
på udebane (1) 21.30 Teaterblod
(1) 22.00 Deadline 22.30 Kulturelt
(9) 22.50 Filmselskabet Delight
(9) 23.00 (G) Tæt på sandheden
23.30 Kvinder bag kameraet
(2:14) 00.30 Countrymusikkens
historie (6:9) 01.20 (G) Gåden om
den græske kriger 02.05 Deadline
nat

17.30 USA i farver - 1920'erne (1:5)
18.20 Gåden om massakren på Øland 19.05 Frontkæmperne: Under
fjendens faner (3:4) 20.00 Undtagelsen Dan. drama fra 2019 med Danica Curcic og Amanda Collin.
22.00 Deadline 22.30 Stacey på den
lukkede afdeling 23.20 (G) IranContra-skandalen (4:6) 00.10 På
mission i underverdenen (1:6) 01.05
Deadline nat

18.00 Gåden om Pompejis forbryderbander 18.45 Frontkæmperne:
Under fjendens faner (4:4) 19.35
Boksekongerne (4:4) 20.35 Playboys hemmeligheder (11:12)
21.15 Playboys hemmeligheder
(12:12) 22.00 Deadline 22.30
Kultkunstneren Jean-Michel Basquiat 23.25 (G) A Very English
Scandal (3:3) 00.25 På mission i
underverdenen (2:6) 01.15 Deadline nat

17.50 Amys ret (21:138) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (39) 19.20 [=] Lykkehjulet (40) 20.00 [=] Det støver
stadig Dan. komedie fra 1962 med
Dirch Passer. 21.25 Georg 6. - bror,
ægtemand og konge 22.15 [=] Hvem
vil være millionær? 23.00 [=] Lur
mit liv (20) 23.45 (G) Kommissær
Rex (1) 00.35 Nat-tv

17.50 Amys ret (22:138) 18.35 [=]
(G) Spørg Charlie (1) 19.15 Fint skal
det være (2) 19.55 Fint skal det
være (3) 20.30 Inspector Lynley naturlige årsager 22.05 Kriminalkommissær Barnaby (3) 23.50 (G)
En sag for Frost (2) 01.25 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 27 (3) 18.50
MasterChef - Danmarks største
madtalenter 8 (44) 20.00 MasterChef - De unge talenter (4) 21.30
Real Housewives of Beverly Hills
12 (4) 22.30 I dine sko Am. drama
fra 2005. 01.05 Nat-tv

18.15 (G) I dine sko Am. drama fra
2005 med Cameron Diaz og Toni
Collette. 21.00 Ocean's 8 Am. actionkomedie fra 2018 med Sandra
Bullock og Cate Blanchett. 23.20
The Son of No One Am. thriller fra
2011 med Channing Tatum og Al
Pacino. 01.20 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 3 (8:22)
18.55 SEAL Team 3 (9:22) 20.00
NCIS: L.A. 12 (10) 21.00 The Outpost Am. autentisk drama fra 2020
med Scott Eastwood og Orlando
Bloom. 23.40 The Wall Am. drama
fra 2017 med Aaron Taylor-Johnson
og John Cena. 01.30 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 3 (9:22)
18.55 SEAL Team 3 (10:22) 20.00
NCIS: L.A. 12 (11) 21.00 Platoon
Am. krigsdrama fra 1986 med Charlie Sheen og Willem Dafoe. 23.30
(G) The Outpost Am. autentisk
drama fra 2020 med Scott Eastwood
og Orlando Bloom. 02.00 Nat-tv

18.05 (G) Georg 6. - bror, ægtemand
og konge 18.55 Fint skal det være
(4) 19.30 Fint skal det være (5) 20.05
[=] Dine fulde fem (4) 21.00 Hjertegalla 23.30 [=] Odense Sommerrevy
2021 01.15 Nat-tv

18.00 (G) Real Housewives of Beverly Hills 12 (4) 18.55 Shrek den
Tredje Am. animationsfilm fra 2007
med Amin Jensen og Jan Gintberg.
21.00 The Italian Job Am.-eng.-fr.
actionfilm fra 2003 med Mark Wahlberg og Charlize Theron. 23.25 (G)
Ocean's 8 Am. actionkomedie fra
2018 med Sandra Bullock og Cate
Blanchett. 01.45 Nat-tv

18.00 Cops 31 (21) 18.25 Fodbold:
Tottenham-Leicester 20.30 Full Metal Jacket Am. krigsdrama fra 1987
med Matthew Modine og Adam
Baldwin. 23.00 (G) Platoon Am.
krigsdrama fra 1986 med Charlie
Sheen og Willem Dafoe. 01.30 Nattv

18.00 (G) Mord ved havet (4) 18.50
(G) Mord ved havet (5) 19.40 Fint
skal det være (6) 20.15 [=] (G) Spørg
Charlie (1) 20.55 [=] Støv for alle
pengene Dan. komedie fra 1963 med
Dirch Passer og Bodil Udsen. 22.35
(G) Gerningsstedet: Døden på gaden
Ty. krimi fra 2020 med Harald Krassnitzer og Adele Neuhauser. 00.10
Nat-tv

18.30 (G) MasterChef - De unge
talenter (4) 20.00 (G) Luksusfælden
29 (3) 21.00 Kingsman: The Golden
Circle Am. actionkomedie fra 2017
med Taron Egerton og Colin Firth.
00.00 Nat-tv

18.00 Fodbold: FC MidtjyllandF.C. København 20.00 Fodbold:
Onside 22.00 Saving Private Ryan
Am. krigsdrama fra 1998 med Tom
Hanks og Matt Damon. 01.45 Nattv

17.55 Amys ret (1:138) 18.40 [=]
(G) Lykkehjulet (40) 19.20 Lykkehjulet (1) 19.55 [=] (G) Hvem vil
være millionær? 20.40 [=] Spørg
Charlie (2) 21.20 [=] Passer passer
piger Dan. komedie fra 1965 med
Dirch Passer og Karl Stegger. 22.45
[=] Hvem vil være millionær? 23.30
[=] Lur mit liv (1) 00.20 Nat-tv

18.00 MasterChef - Danmarks største madtalenter 8 (45) 20.00 Robinson Ekspeditionen 23 (2) 22.10 Run
All Night Am. actionfilm fra 2015
med Liam Neeson og Joel Kinnaman00.30 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team 3 (10:22)
18.55 SEAL Team 3 (11:22) 20.00
NCIS: L.A. 12 (12) 21.00 Bad Boys
Am. actionkomedie fra 1995 med
Will Smith og Martin Lawrence.
23.30 (G) Saving Private Ryan Am.
krigsdrama fra 1998 med Tom
Hanks og Matt Damon. 03.05 Nat-tv

17.55 Amys ret (2:138) 18.40 (G)
Lykkehjulet (1) 19.20 Lykkehjulet
(2) 19.55 [=] (G) Hvem vil være millionær? 20.40 Kriminalkommissær
Barnaby (4) 22.25 Mord ved havet
(6) 23.15 [=] Hvem vil være millionær? 00.00 Nat-tv

17.55 Luksusfælden 27 (6) 18.50
MasterChef - Danmarks største
madtalenter 8 (46) 20.00 Luksusfælden 29 (4) 21.00 Boligkøb i
blinde - USA (2) 22.00 (G) Kingsman: The Golden Circle Am. actionkomedie fra 2017 med Taron
Egerton og Colin Firth. 01.00 Nattv

18.00 (G) SEAL Team 3 (11:22)
18.55 SEAL Team 3 (12:22) 20.00
NCIS: L.A. 12 (13) 21.00 Bad Boys
II Am. actionkomedie fra 2003 med
Martin Lawrence og Will Smith.
00.05 Nat-tv

3 millioner kroner til motorvejsbro
Byrådet i Aabenraa Kommune har valgt at frigive tre
millioner kroner til det forberedende arbejde til en ny
bro over motorvejen ved
Padborg. Pengene frigives
fra de i alt 25 millioner kroner, der er afsat til broen,
der skal gavne både statslige
og kommunale interesser.
»Der er behov for en ny motorvejsbro ved Padborg-området. Motorvejen risikerer
at blive en barriere for virksomheder og medarbejdere,
som vil benytte arealerne
vest for motorvejen, hvor
der lige nu er stor udvikling.
En ny bro skal sikre, at østog vestsiden bliver en helhed, som virksomhederne
bedst kan udnytte, når de vil
skabe og bruge egne faciliteter og de fælles service-

funktioner. Samtidig skal
broen sikre, at fremtidige
virksomheder
placerer
deres virksomhed nord for
grænsen.«
Sådan lyder det fra borgmester Jan Riber Jakobsen, der
sammen med resten af byrådet var med til at vedtage
frigivelsen af tre millioner
kroner til forberedende arbejde til motorvejsbroen i
Padborg.
Konkret skal de tre millioner sikre fortsat fremdrift i
projektet med et dybere detaljeringsniveau på baggrund
af
tekniske
undersøgelser. Pengene skal
ligeledes sikre, at Aabenraa
Kommune kan finansiere
rådgiverydelser til teknisk
bistand og forundersøgelser
i området. Gennem dialog

med Vejdirektoratet har Aabenraa Kommune afdækket, hvilke undersøgelser og
redegørelser der skal til, for
at projektet kan blive godkendt.
»I alt har vi afsat 25 millioner kroner til motorvejsbroen. Nu frigiver vi tre
millioner og tidligere har vi
frigivet én million til forberedende arbejde. Det bekræfter, at vi vil projektet, og
at vi fra Aabenraa Kommunes side er klar med vores
del af finansieringen. Motorvejsbroen har også statslige interesser, og derfor
håber vi meget, at staten vil
tage deres halvpart af finansieringen,« siger Jan og
uddyber: »Den manglende
sammenhæng i området koster tid, penge og konkur-

RAVSTED KIRKE

kirke nyt

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

Som annonceret på sogn.dk
afholdes der

rencekraft. Samtidig forårsager den manglende bro
unødig
miljøbelastning.
Derfor haster det med en ny
motorvejsbro, som kan forbinde området, hindre
mange omkørsler, skabe
flere danske arbejdspladser
og sikre, at virksomheder
fortsat placerer deres virksomhed nord for grænsen.«

VALGFORSAMLING
tirsdag d. 20. september
kl. 19.00 i Ravsted kirke
Med venlig hilsen
Ravsted
Menighedsråd

Gudstjenester
TINGLEV
Søndag d. 18. kl. 10.30.
Søndag d. 25. kl. 10.30:
Bjarne Hjort.
BJOLDERUP
Søndag d. 25. kl. 10.30.
UGE
Søndag d. 18. kl. 10.30.
Fredag d. 23. kl. 17.00.
BYLDERUP
Søndag d. 18. kl. 9.00.
Søndag d. 25. kl. 9.00
BURKAL
Søndag d. 25. kl. 10.30
LM BYLDERUP-BOV
FRIMENIGHED
Søndag d. 25. kl. 10.30.
RAVSTED
Onsdag d. 18. kl. 14.00.

Vaccination
efterår/vinter 2022
Lægehuset
Centerpladsen,
Tinglev
Fra 1. oktober 2022 tilbyder
vi vaccination mod

INFLUENZA & COVID-19
Ring til os for at booke tid hertil.

NORDSCHLESWIGSCHE

Husk sygesikringskortet/sundhedskortet

GEMEINDE
BYLDERUP-BOV:
Søndag d. 18. kl. 14.00.
KLIPLEV:
Søndag d. 18. kl. 16.00.
TINGLEV:
Søndag d. 18. kl. 14.00.

LÆGEHUSET
CENTERPLADSEN
Centerpladsen 1 · 6360 Tinglev
Tlf. 74 64 46 44

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

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

Tinglev
Så er vi i gang. Tænk på om du kan tage en eller to, der sidder selv,
med til vore arrangementer. Alle er velkomne.
Det foregår i Rebbølcentret.
Følgende to arrangementer:

koncert + modeopvisning
foregår med tilmelding på hjemmesiden Ældresagen Tinglev eller til
Johannes, mobil 4031 5047, tirsdag
og torsdag mellem kl. 9 – 10.

Richard
Ragnvald
koncert

Organist Andreas Brandenhoff
tlf. 74 64 65 02
a_brandenhoff45@hotmail.com

Onsdag d.
28. september
kl. 14.30
Gratis entre. Kaffebord 50 kr.
Kom og få et par dejlige timer med
skøn sang og musik med den folkekære sanger.
90 pladser tildeles efter først til
mølle princippet.

Kirkesanger Katri Ommen
tlf. 69 71 74 33

Jørn Buch foredrag

Følg os på facebook: Ravsted Sogn

om Hærvejen
mandag d. 19. september kl. 14.30

Kasserer Jørn Bork
jcbork@mail.dk
Sekretær Petra Hansen
cleopetra91@gmail.com
Kontaktperson Linda Fogtmann
l_fogtmann@hotmail.dk

Sangcafe
tirsdag 20. september kl. 9.30

Modeshow
v/ Seniorshoppen
Mandag d. 3. oktober kl. 14.
Gratis entre. Kaffebord 50 kr.
Oplev den mobile dametøjsbutik
med størrelser fra 36 – 52.
Du får dit køb med hjem på stedet
og kan shoppe med dine veninder i
trygge omgivelser.

Dyvohray orkestret
fra Ukraine
mandag d. 10. oktober
kl. 14.30 og kl. 19.00

Kansas City Stompers
Lørdag d. 29. oktober kl. 19.30
Klip ud og gem, eller sæt
datoerne ind på din mobiltelefon med det samme.
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Udgivelser
2022
Uge 2 onsdag/torsdag 12./13. januar

Indleveringsfrister

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

Hele, halve og kvarte sider senest:

Uge 8 onsdag/torsdag 23./24. februar

ONSDAGE KL. 12.00

Uge 10 onsdag/torsdag 9./10. marts

Bekendtgørelser, taksigelser,
tillykke samt mindre annoncer senest:

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

TORSDAGE KL. 16.00

Uge 19 onsdag/torsdag 11./12. maj

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

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

SAMME OPLAG I ALLE UGER:

9.000 HUSSTANDE

ÅBNINGSTIDER: mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38 · mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
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Byrådet vedtog »Det Gode Liv«
»Målsætningen med Det
Gode Liv er at sætte fokus
på de udviklingsområder,
hvor vi også i de kommende
år vil styrke Aabenraa
Kommune som et godt sted
at bo, besøge, arbejde og
drive virksomhed. Det er en
strategi, der viser, det vi kan,
og det vi vil. Derfor håber
jeg også, at både medarbejdere og samarbejdspartnere
kan se sig selv i strategien
enten helt generelt eller ved
at dykke ned i et af de tre temaspor«, siger Jan Riber Jakobsen.

Bylderup
Kirke
Menighedsrådsvalg /
Valgforsamling 2022
Bylderup Menighedsråd afholder valgforsamling

tirsdag den 20. september 2022
kl. 19.00 i Kirkekroen
Bylderup Kirkevej 14.
Venlig hilsen
Bylderup Menighedsråd

Fakta

Et enstemmigt byråd I Aabenraa Kommune har vedtaget den nye planstrategi:
»Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035«.
Strategien er byrådets ambitioner for udviklingen i
Aabenraa Kommune, og
den italesætter den udvikling, som Aabenraa Kommune har – og vil skabe i
fremtiden.
»Vores udgangspunkt er, at
udvikling ikke er noget, der
sker – det er noget, vi skaber«”.
Sådan lyder det i forordet
til »Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035«.
»- Jeg er glad for, at alle 31
byrådsmedlemmer i dag

har vedtaget Det Gode Liv,
som sætter overliggeren for
hele Aabenraa Kommunes
arbejde i de kommende år.
Det er ikke en strategi, der
sætter en helt ny retning for
Aabenraa Kommune. Det
er derimod en strategi, der
bygger videre på det gode
arbejde, der allerede nu
skabes i hverdagen«, siger
borgmester Jan Riber Jakobsen og fortsætter:
»Strategien er byrådets vision for udviklingen i Aabenraa Kommune, men den
er ikke kommet til uden
hjælp. Derfor vil jeg også
gerne sige stor tak til de
mange eksterne samarbejdspartnere, der har været
med i arbejdet med Det
Gode Liv. Hvad enten det

er erhvervsliv, foreningsliv,
kulturliv eller noget helt
fjerde, så har de mange konstruktive indspark været afgørende for, at vi i aften har
vedtaget en bred udviklingsstrategi.«
To visioner
Strategien tager udgangspunkt i to visioner. »Aabenraa Kommune vil være et
aktivt og sundt fællesskab«
og »Aabenraa Kommune
vil være drivkraft for bæredygtig udvikling«.
Under de to overordnede
visioner er strategien opdelt
i tre spor; Ambitiøs grøn
udvikling, Levende byer i
udvikling og Sundhed og
læring i udvikling.

- I sporet ’Ambitiøs grøn
udvikling’ er der formuleret ambitioner inden for
grøn energi, transport og
logistik, erhvervsfremme,
fødevareproduktion og arbejdskraft.
- I sporet ’Levende byer i
udvikling’ er der ambitioner om Aabenraa som
fremtidens købstad, landdistrikterne, bosætning,
natur, turisme, kultur og
klimatilpasning.
- I sporet ’Sundhed og læring i udvikling’ er der ambitioner om at være en
attraktiv studieby, uddannelsesmuligheder, læringsmiljøer, fællesskaber og
grænselandet.

Cykling uden alder

Tinglev-Uge
Pensionistforening
Åbent hus i Datastuen
på Grønnevej
Tinglev-Uge Pensionistforening tilbyder igen her i efteråret nye edb-kurser i brugen af en IPad og Windows 10/11 på en bærbar computer.
Emnerne kan være MitID, e -mail, digital post, eBoks, netbank, køb på nettet, sikkerhed på nettet og
apps. Vi vil gerne tage udgangspunkt i kursisternes
egne ønsker, så to kurser er ikke ens.
Du er velkommen til

åbent hus onsdag den 21. september
kl. 10.00-11.30
i pensionistforeningens hus på Grønnevej 41.
Her kan du høre lidt om tilbuddet, og du kan eventuelt tilmelde dig et kursus, eller du kan også tilmelde
dig til Niels Daubjerg på tlf. 20 11 12 53 eller på
mail: daubjerg@bbsyd.dk
Tinglev og Uge Pensionistforening

Aabenraa kommune har indkøbt en

»Taxa-cykel«
Rickshaw
som er stationeret i
Tinglev.

Krolfspillere var til stævne
12 af BVU’s krolfspillere
var fredag i sidste uge til
krolfstævne i Skærbæk.
84 spillere var med til en
blæsende, men hyggelig
dag.
BVU fik to spillere i finalerne. Leif Hinrichsen blev

nr. 4 i gruppe 1, og Anne
Marie Andersen vandtgruppe 3. Begge modtog et
gavekort til Coop.
Årets sidste stævne venter
nu og det afvikles i Aabenraa.

Der kommer måske
yderligere én til.
Cyklerne skal bruges til at give ældre
med
begrænset
mobilitet en cykeltur, så de kan komme lidt ud og opleve verden
udenfor.

Vi søger nogle
piloter/chauffører til cyklerne
Mød op torsdag den 22. september
kl. 10 i pensionistforeningens
lokaler på Grønnevej 41,
hvor vi informerer om projektet, og hvor du
kan afprøve cyklerne og evt. melde dig som
pilot.

Bylderup og Omegns
Gymnastikforening
GYMNASTIKSÆSON
2022/2023

RETTELSE

Spinning for unge fra 7. kl.
Opstart: Mandag den 26.09 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: Mandag den 26.09 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.
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Et brag af en Markeds- og ringriderfest i Bylderup-Bov
I forrige weekend arrangerede Ringriderforeningen i Bylderup-Bov »Markeds- og ringriderfest«.
»Hele weekenden har der
været liv og glade dage på
pladsen. Vejret har været
fantastisk og festpladsen
har gennem hele weekenden været velbesøgt af glade mennesker«, fortæller
bestyrelsesformand Lone
Bøgh.

Mike Pelle vandt foran
Dennis Johannsen, og 3
pladsen gik til Martin Nielsen.

Fredag formiddag startede
ringriderfesten for de
mindste, da hoppeborgene
slog dørene op, og der var
gratis entre for daginstitutionerne. Omkring frokosttid var der fest for de
danseglade, hvor The Young Ones sørgede for musikken, og målgruppen var
de +60 årige.
Senere var der cykelringridning for børn. Lauge
Lorenzen vandt, og 2.
pladsen blev delt mellem
brødrene Jeppe og Mikkel
Nielsen.

Lørdag formiddag var der
præmieskat. 27 spillere
havde gode kort på hånden, men der var kun præmier til top 7. Søren Asmussen vandt med 2.532
point foran Kim Andersen
med 2.283 point og Christian Thomsen med 2.053
point.

Havetraktorringridningen
blev en spændende dyst.
Christian Petersen kørte
af med 1. pladsen foran
Mathias Brodersen og Liv
Gabelgaard.
Den lidt større klasse,
traktorringridning,
blev
også en spændende dyst.
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Fredag aften var der dobbelt Stand-up underholdning med Mikkel Klint
Thorius og Philip Devantier. De leverede super underholdning, og gæsterne
fik virkelig rørt lattermusklerne.

Lørdag emmede festpladsen også af liv, og bl.a. var
der en rekord stor tombola hvor der kunne vindes
mange fine gevinster. Søndag eftermiddag måtte
tombolaen konstatere, at
alle gevinster var væk, og
dermed var der udsolgt.
Børnefrokosten blev også
et hit, hvor over 70 børn
deltog. Udover frokosten
var der et indslag med H.
C. Andersen Paraden.

Udenfor teltet blev der leveret underholdning i verdensklasse. Der var nemlig holddyst med lokale
deltagere og det gav masser af grin. Der var f.eks.
tovtrækning og rundbold.
Holddysten blev for 2. år i
træk vundet af »6 gang hul
i æ gummi«, og holdets anfører, Lasse Fidde Christiansen, var derfor meget
stolt af holdets indsats.
2. pladsen gik til »High
Stamina«, og 3. pladsen fik
»De hååå«.
Lørdag aften kunne ringriderforeningen igen melde alt udsolgt til borgerspisningen. Imponerede
288 deltagere fik lækker
mad fra Ravsted Slagteren
og musik fra 4FUN, der
spillede op til dans. Stemningen i teltet var helt
elektrisk.
Søndag bød programmet
bl.a. på ringridning, hvor
171 ryttere deltog.
Traditionen tro skulle de
gule gummiænder også i
aktion i Slogs Å, da der
var »anderæs«.
Samtlige 200 ænder blev
igen i år solgt, og der var
flotte pengepræmier til
ejerne af de 3 hurtigste
ænder. Else Lorenzens
gummiand var den hurtig-

ste, og hun var dermed
vinder af 1.500 kr. På 2. og
3. pladsen kom ænderne
tilhørende
henholdsvis
Jonna Feddersen og Carsten Petersen.
»Kort fortalt har det været
en fantastisk weekend i
Bylderup-Bov og det store
fremmøde på pladsen er
imponerende«, fortæller
Lone Bøgh.
»For 2. år havde vi veterantræf på programmet,
og det var rigtig dejligt at
se, så mange gamle knallerter, biler og traktorer,
som mødte op. Ejerne og
de fremmødte kunne sparke dæk, og mange husker
de gamle køretøjer fra deres yngre dage.
Det har været en travl
weekend med mange indtryk og jeg vil gerne takke
de øvrige medlemmer af
bestyrelsen, for et rigtig
godt samarbejde, og deres
kæmpe store indsats”, fortæller en tilfreds formand.
»Derudover har rigtig
mange frivillige ydet en
stor indsats for, at vi kunne få sammensat et sjovt,
spændende og alsidigt
festprogram, hjælpe til
med servering i teltet, ølvognen, børnefrokost, og

de mange andre opgaver
der følger med, når sådan
en weekend skal afvikles.
Så alle de mennesker skylder vi naturligvis en kæmpe stor tak. Vores ambassadører har sørget for, at
borgerspisningen igen i år
blev et tilløbsstykke og så
kan vi glæde os over en
ganske enkel super stemning på pladsen og i teltet,
gennem hele weekenden,
så der skal også lyde endnu en stor tak til de mange
som valgte at møde op til
arrangementerne”, slutter
Lone”.
Resultater
Cykelringridning, børn:
1) Lauge Lorenzen
2) Mikkel og Jeppe Nielsen
Havetraktorringridning:
1) Christian Petersen
2) Mathias Brodersen
3) Liv Gabelgaard
Traktorringridning:
1) Mike Pelle
2) Dennis Johannsen
3) Martin Nielsen
Holddyst:
1) 6 gang hul i æ gummi
2) High Stamina
3) De hååå

Anderæs:
1) Else Lorenzen
2) Jonna Feddersen
3) Carsten Petersen
Ringridning, voksne:
Konge: Sofie Petersen
Kronprins: Anette Bonnichsen
Prins: Torben Hansen
Ringridning, børn
Konge: Johan Junker
Kronprins: Caroline Kolmos
Prins: Mads Olesen
Ringridning, børn under
15 år:
1) Ditte Junker
Ringridning, 15 – 29 år:
1) Svend Aage Kjeldstrøm
Ringridning, 30 – 39 år:
1) Christian Thomsen
Ringridning, 40 – 49 år:
1) Lenette Olesen
Ringridning, 50 – 59 år:
1) Lars Kjeldstrøm
Ringridning, 60 – 69 år:
1) Finn Gundersen
Ringridning, 70+ år:
1) Gert Hansen

Fornem pris til Naturmælk
Økologisk dobbeltsyrnet
smør fra Naturmælk sat på
Danmarkskortet: Vinder
Gourmetprisen 2022 .
Der var stærke følelser og
stor velsmag på spil, da
dommerpanelet i forrige
uge kårede årets fire vindere af Gourmetprisen
2022.
45 mejeriprodukter deltog,
12 produkter blev nominerede og 4 vandt, her i blandt
Økologisk dobbeltsyrnet
smør med dansk sydesalt
fra Naturmælk i kategorien

smør.
Det høje kvalitetsniveau
over hele linjen gjorde det
svært for dommerne at udvælge vinderprodukterne.
Det er 17. gang, at Mejeriforeningens Gourmetprisen
bliver uddelt for at fejre det
store, mangfoldige udvalg af
oste og mejeriprodukter i
verdensklasse fra de danske
mejerier. Det kompetente
dommerpanel havde ved
prisuddelingen fornøjelsen
af at smage og vurdere alle
12 finale-produkter fra me-

jerier i hele landet og et par
enkelte fra Sverige. Se dem
her.
Om Naturmælks Økologisk
dobbeltsyrnet smør med
dansk sydesalt sagde dommerne:
»Det ligner en almindelig
smør, indtil man oplever
smagen, der er fuldstændigt
sublim. Skøn farve, god tæthed og fasthed, ren og fed
og med en legende syre og
et flot inkorporeret salt.
Går imod trenden med tydelige saltflager, og det er
forfriskende med en smør,

hvor saltet fremhæver
smørsmagen, snarere end
bare at smage salt. En smør,
man kan bruge til alt, og
hvis smør kan have en personlighed, er det en smør,
der hviler i sig selv. Den vil
os noget; den taler til os. Vi
er stærkt begejstret!«
Årets vindere i
de fire kategorier er:
Is og konsummælksprodukter: Økologisk Flødedessert
med Kirsebær fra Øllingegaard Mejeri
Smør: Økologisk dobbeltsyrnet smør med dansk sydesalt fra Naturmælk
Hårde oste: Gammel Knas,

Arla Unika, Arla Nr. Vium
Mejeri
Bløde oste: Hallands Himmel, Arla Unika, Arla Kvibille Mejeri (Sverige)
Gourmetprisen
er med til at holde
os til ilden
Adm. direktør Leif Friis
Jørgensen fra Naturmælk
og Øllingegaard Mejeri var
henrykt over førstepladsen
i kategorien med både is og
konsummælksprodukter og
smør.
»Jeg er rigtig glad for, at jeg
prioriterede Gourmetprisen i en travl hverdag - det

er en fantastisk oplevelse og
både spændende og lærerigt
at sidde og høre på folk, der
har en holdning og en erfaring med vores produkter.
Vi arbejder hver dag på at
lave endnu bedre produkter, så denne anerkendelse
betyder noget for os alle
sammen, både mejerister,
landmænd og produktion.
Vi har altid bakket op om
Gourmetprisen, fordi vi
mener, at det er vigtigt. Så vi
alle sammen kan lave nogle
bedre produkter og blive
ved med at holde os til
ilden.«

TINGLEV KIRKE
Gudstjenester
i Tinglev kirke

kommende
aktiviteter

præsten
orienterer

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

Lotte Heise holder
foredraget »Min tro og mig«
d. 13. oktober 2022.
Nærmere info følger senere.

Lørdagsdåb i Tinglev
Der vil være mulighed for lørdagsdåb d. 19. november 2022
kl. 9.30. Kontakt sognepræ-sten
for nærmere info

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

Ældreeftermiddag efterår 2022
I Den Gamle Skole ved Tinglev
Kirke.
Den 28. september.
Fotograf og gammel »Tingleknejt« 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,-.

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 alter, knæfald og døbefont afdækket for at skåne inventaret for
støv.

Tinglev
kirke

Ældreeftermiddage starter kl.
14.30 og slutter kl. 16.00.
I indeværende år er det gratis at
deltage. I 2023 kommer det til at
koste kr. 100,- for hele året.
Sommerudflugt koster kr. 100,Julefrokost kr. 100,Husk, alle er velkomne
og vi ses.

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

Aabenraa Provstis
Kirkehøjskole
Lørdag d. 17. september
inviteres der til kirke-højskole i
Konfirmandhuset i Løjt,
Kirkepladsen 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.

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

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 medvirker 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 elskede høstsalmer!

Indre Mission
September
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

Kirkeværge:
Kurt Jensen
Hovedgaden 58A, st.
tlf. 20 31 42 11

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

Indre Missions
kontaktpersoner:
IM: Johannes Jensen
Rugmarken 50
tlf. 21 64 74 42
jjtinglev@outlook.dk

Tinglev kirkes hjemmeside har følgende adresse: www.tinglevkirke.dk
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PÅ LAGER HAR VI OGSÅ:
Acryl - råglas - spejle i metermål
- brændeovnsglas - lamineret glas - trådglas
- drivhusglas - gl. glas til antikke vinduer m.m.

Gl. Aabenraavej 4 · 6360 Tinglev

Tlf. 74 64 43 38

