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Tværvejen 5 
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UDGIVER 
Tim Skovmand 

LAYOUT 
Iprinting / Tinglev Bogtrykkeri 

TRYK 
Jysk Fynske Medier P/STINGLEV

FREDAG D. 25. NOVEMBER

PROGRAM  
Kl. 17.00    THHI serverer gratis gule ærter på  

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole  
på Nørremarken i Tinglev 
- og der er gratis pølser med brød til  
børnene.  
Det Tyske Skoleorkester underholder. 

 
Kl. 17.20     Julemanden hentes ned fra tårnet  

på »Den Røde Plads« af Tinglev frivillige  
                    brandværn og Beredskabsstyrelsen 
 
Kl. 17.50     Juleoptog gennem Tinglev   
                    med Julemanden 
 
Kl. 18.15     Juletræet tændes på  
ca.               Centerpladsen  og der danses  
                    om træet og synges  
                    julesange

Julestart i Tinglev
OPTOGET   
går ad Højskolevej via  
Hovedgaden til  
Centerpladsen. 
 
FAKLER  
Vi opfordrer beboere/ 
butikker på Hovedgaden  
til at tænde fakler eller  
sætte lys i vinduerne. 
 

 JULETRÆET  
Julemanden tænder  
lys i juletræet på  
Centerpladsen  
kl. 18.15 (ca.) 
 

 JULE- 
BELYSNING  
Private, foreninger eller  
virksomheder, der ønsker  
at donere et beløb til jule- 
belysningen i Tinglev kan 
indbetale på 

Konto nr. 
8224 - 8240010551 
 
På forhånd tak!

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 

STAUHOLZ 

 

SUPER BRUGSEN 

SYDBANK 

TINGLEV APOTEK 

TINGLEV BEGRAVELSESFORRETNING 

TINGLEV KLOAK- OG HAVESERVICE 

TINGLEV MØBELFORRETNING 

TINGLEV SPAREKASSE 

TINGLEV TØMRERFORRETNING 

TINGLEV VINDUESPOLERING 

UGE LYSTFISKERI OG CAMPING

Tænk  lokalt  
- det er de lokale  virksomheder  der holder Tinglev  i gang...

Åbningstider på Centerpladsen: 
Fredag den 25. nov. 
kl. 17.30-19.30  
Lørdag den 3. dec. 
kl. 12.00-15.00  
Lørdag den 10. dec. 
kl. 12.00-15.00  
Søndag den 18. dec. 
 kl. 12.00-15.00

Julebyen  
 
ÅBEN KL. 17.30-19.30 . Gratis kaffe og kakao . Lykkehjulet . Grillpølser og popcorn sælges af FDF . Gratis gløgg og æbleskiver serveres  
    af Sydbank . Øl og vand kan købes hos Juhls Bar . Sandkasse til børnene . Nøglekonkurrence . Burger sælges af Lions . Tapas sælges fra Naturmælks food truck
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Hjertelig tak 

for venlig deltagelse ved vor kære far og svigerfar 

Henrik Jepsen’s 
død og bisættelse. 

 
Venlig hilsen 

Karen og Thorkild 
Randi og Michael

 
Vor kære bror og svoger  

 Jes Hoier 
er uventet taget fra os i en alder af 79 år. 

Tinglev, den 17. november 2022  

På familiens vegne 

Tage og Randy 
 

Bisættelsen finder sted lørdag den 26. november   
kl. 11.00 i Tinglev Kirke. 

Efterfølgende mindesamvær i Stubbæk  
Forsamlingshus. 

 
1000 tak  

Vi vil hermed gerne takke for den store deltagelse 
ved bisættelsen af Merete den 11.11.2022 
Stor tak skal lyde til hjemmeplejen for den kærlige 
omsorg i gav hende og til Kurt Jensen for den sto-
re hjælp, vi fik i forbindelse med Meretes bisættel-
se og stor tak til Poul Erik for den fine tale i kir-
ken - det var helt rørende 
Tak til Saksborg Kro for Jeres hjælp, så vi kunne 
holde mindesamvær bagefter 
Vi kunne ikke ønske os en bedre afsked med 
Merete. 

Kærlig hilsen  
Finn, Mark og Jesper

TAKSIGELSER
Hjertelig tak 

for den store deltagelse 
ved 

Johannes Paulsen’s 
død og begravelse. 
Tak for hver en hilsen. 
Tak til Saksborg Kro. 

På familiens vegne 
 Ida 

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

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

70 11 07 07

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

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

TINGLEV

Kultur- og Fritidsudvalget i 
Aabenraa Kommune har 
besluttet at foretage bespa-
relser på væresteder med 
bogudlån, fra og med 2023.  
 
Det betyder, at Væreste-
det/Lokalbiblioteket i Byl-
derup-Bov fra og med 1. 
januar ikke længere vil 
modtage årligt tilskud til 
indkøb af bøger m.m. 
 
Det vil fortsat være muligt 
for frivillige at afhente og 
aflevere bestilte bøger i Aa-
benraa bibliotekernes filia-
ler.  
 
Aabenraa Biblioteker og 
Kulturhuse inviterer ligele-
des gerne alle områdets lå-
nere til en introduktion til 
bibliotekernes muligheder, 
herunder mulighederne for 
at låne bøger digitalt.  
 

I mere end 30 år har der ek-
sisteret et bogudlån i Bylde-
rup Bov, hvor frivillige har 
taget sig af alt det praktiske. 
Samtidig med bogudlån har 
der været bog-indkøb, IT-
undervisning, Netcafe, og 
udstillinger fra kreative per-
soner.  
Men tiderne skifter, og i dag 
er der andre ønsker og 
behov. F.eks. låner og læser 
mange bøger online eller 
køber dem i supermarke-
det.  
 
Trods opråb til borgerne om 
Værestedet/Lokalbibliote-
kets eksistens, må de frivil-
lige erkende, at antallet af 
lånere er lavt.  
I begyndelsen af 2023 kan 
det derfor blive aktuelt, at 
man nedlukker bogudlån 
på vores Værested/Lokal-
bibliotek.

Lokalbiblioteket 
i Bylderup-Bov 
mister tilskuddet

Kliplé Mærken 
fik rekordoverskud

Kliplé Mærken har netop 
offentliggjort deres regn-
skab for 2022 og det viser et 
rekordoverskud efter 2 års 
coronanedlukning.  
 
Kliplé Mærken har oplevet 
en omsætningsfremgang på 
ca. 16% og ender med et 
overskud på 471.000 kr.  
På mange områder har 2022 
været et rekordår for Kliplé 
Mærken og i komiteen er 
de yderst tilfredse med re-
sultatet.  
 
Formand for komiteen, Ka-
rina Tietje Rogat, fortæller: 
»Vi har haft et forrygende 
mærken i år. Vi har haft re-
kordmange gæster på plad-
sen. Vi tæller ikke gæsterne, 
men vores bud er, at der har 
været mellem 50.000 - 
60.000 mennesker på plad-
sen i løbet af weekenden. 
Det er helt fantastisk og 
viser, at Kliplé Mærken sta-
dig er et kæmpe hit. Den 

blev bestemt ikke glemt på 
trods af 2 års coronapause.« 
 
Ifølge formanden har også 
afviklingen af Kliplé Mær-
ken fungeret fuldt ud til-
fredsstillende og det 
tilskriver Karina Tietja 
Rogat de mange frivillige: 
»Vi har over 300 frivillige 
og hver og en af dem, yder 
en kæmpe indsats og det er 
vi så taknemmelig for.«  
 
Overskuddet fra Kliplé 
Mærken tilfalder Kliplé 
Mærkens Støttefond, som 
hvert år uddeler en del af 
overskuddet til lokalområ-
dets foreninger og lokale 
projekter.  
 
Allerede nu er forberedel-
serne til Kliplé Mærken 
2023 i fuld gang og komi-
teen glæder sig til i den 
kommende tid at kunne 
løfte sløret for et spæn-
dende program. 

Følg med på 

www.tinglev.dk

Deutscher Kindergarten Rapstedt  
und Deutsche Schule Rapstedt  

 

Vi vil takke 
 alle, som har sponsoreret så flotte  

gevinster til vores Lotto Spil  
fredag den 11. november  

Sparekassen Bredebro – Ravsted Slagter & Pølser -
Havstedlund Maskinstation  - Terkilsig Æg Hynding  
-  Automester Ø. Højst og Tinglev – Løgumkloster 
Køkken & Bad – Land & Fritid – El Gården Tinglev  

- Ravstedhus  – SP – Bargum`s Biavl –  
Betty Hinrichsen – Hans Holm – Bjolderupgård  

– LHN – Ernst Andersen – Ravsted Slagteri ApS – 
Hudpleje Hanne Jensen Tinglev – ECCO  

- Henning Sejer – Galant Vine – Ravsted Landsmed  
– A.H. Tømrerforretning -  Kvickly Tønder –  

Bargum`s Biavl – Landmand Christian Carstensen  
- og alle privatpersoner, som har støttet os.

Deutsche Schule Rapstedt
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Tilbuddene gælder hele december (så længe lager haves). Alle priser er inkl. moms. Forbehold for trykfejl.

METABO 
POWERMAXX 12V  
Slagboremaskine workshop. 
Let og kompakt 12V bore- 
/skruemaskine med 
indbygget LED-arbejdslys.                                                                                   
FØR: 1.646,05 
NU:

 1.539,-

Rosenborg regnmåler  
Trådløs. Med udendørs- og indendørs- 
termometer. Radiostyret ur med 
alarm. Viser nedbør for 1 time,  
1 døgn, 1 uge, 1 måned samt total.      

220,-

Skruetrækker 
sæt  
Sæt 1: 4 stk. lige kærv 
og 2 stk. PH-kærv 
Sæt 2: 4 stk. lige kærv 
og 2 stk. PZ-kærv 
Sæt 3: 5 stk. torx. 
Spar op til 33% 
NU:

 125,-

SA700 Pebble  
røgalarm std. 
Optisk røgalarm med  
test og pause funktion. 
9V batteri medfølger. 

49,-

Technical seamless 
Termo undertrøje 
eller underbuks  
Passer til både mænd  
og kvinder. Åndbar, fugt- 
afvisende, hurtigtørrende, 
meget strækbar og tæt- 
siddende.                        

125,- Pr. del.

3-pak  
boxershorts 
Str. 2XS - 5XL 
FØR: 179,- 
NU:

 139,-

Blackberry 
Jakke fra F. Engel. 

FØR: 749,- 

449,-

Sika Flexika 
træsko med/ 
uden kap  
Fås i str. 35-48                      

349,-

Flere gode 

tilbud  
i butikken

Frit 
valg

Frit 
valg

BRUDER - RAM 2500 
POWER WAGON 

Batteridrevet sirene med lys og lyd. 
FØR: 424,75 

NU:
 399,-

BRUDER - JOHN DEERE 7R 350 
Bruder traktor med frontlæsser og 2 akslet tipvogn. 

FØR: 572,75 
NU:

 469,-

LED light pen  
120 lumen, magnet clips               

62,75

Fugle foderhuse  
til alle typer korn og kugler. 
FRA:

 69,-

STIHL Beanie                           

61,25

Stort 
udvalg i 
BRUDER 
og SIKU 
legetøj

Frit 
valg

STIHL Tophue                           

321,25

Nyhed

Nyhed

Spar 
30%

Spar 
50%

Spar 
48%

Spar 
37%
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MÆRKEDAGE
75 ÅR 

Søndag den 4. december 
fylder Carl-Henrik Kristen-
sen, Stadionvej 9, Bolders-
lev 75 år. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kære David 
Du ønskes hjertelig tillykke 
med dine 50 år den 5. de -
cem ber.  
Håber du får en god dag og 
vi glæder os til at fejre dig.  

Kærlig hilsen 
Lauge, Filippa, Simon,  
svigermor og svigerfar  

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

Betal med  
 
 
 
 
 

hos  
Ugebladet 

10890 

En stilling som kirkegårdsmedhjælper ved 
Tinglev kirkegård, Tinglev sogn, er ledig til be-
sættelse pr. 1/3 2023. 
 
Stillingen er på 37 timer pr. uge, dog med vin-
terhjemsendelse i perioden 1/12 2023 til 1/3 
2024 
 
Vi kan tilbyde varierende opgaver, herunder: 
 
• renholdelse og pleje af gravsteder og fælles 

arealer 
• anlæggelse af gravsteder og mindre anlæg 
• beskæring af træer og buske 
• forefaldende arbejde 
• Lejlighedsvis kirketjeneste 
 
Vi forventer at du kan arbejde selvstændig, er 
initiativrig og samvittighedsfuld samt besidder 
gode samarbejdsevner. 
 
Erfaring med kirkegårdsarbejde vil være en 
fordel. 
 
Ansættelse sker ved Tinglev kirke,  
beliggende Kirkevej 1 6360 Tinglev.  
 
Ansættelse og aflønning sker efter Fællesover-
enskomsten mellem Finansministeriet og Of-
fentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) 

samt Organisationsaftalen for landbrugsmed-
hjælpere, gartneriarbejder, gartnere og for-
søgsmedarbejdere indgået mellem Finansmi-
nisteriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Afta-
lerne kan ses på http://www.folkekirkensper-
sonale.dk  
 
Ansættelse sker med en prøveperiode på 3 
måneder. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås 
ved henvendelse til kirkegårdsleder  
Claus Melgaard Schøtt  
på tlf. 7464 4501 /5120 9386 eller  
mail: tinglevkirkegaard@mail.dk  
 
Ansøgning med relevante bilag sendes til:  
Tinglev Kirkegård,  
Kirkevej 1, 6360 Tinglev  
eller på mail til: tinglevkirkegaard@mail.dk  
 
Ansøgningen skal være kirkegårdslederen i 
hænde senest 15. december 2022 
 
Ansættelsessamtaler  
forventes at finde sted  
i uge 2, 2023 eller efter  
aftale.

TINGLEV KIRKE SØGER  

KIRKEGÅRDSMEDHJÆLPER/GARTNER 

En stilling som kirkesanger ved Tinglev Kirke 
er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller hur-
tigst muligt. 
 
Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: 
 
• Bede ind- og udgangsbøn. 
• Synge for ved gudstjenester og øvrige kirkeli-

ge handlinger, som f.eks. vielser, begravelser, 
bisættelser og dåbsgudstjenester. 

• Deltage ved hverdagsgudstjenester/arrange-
menter efter aftale med præsten. 

 
Den pågældende stilling er sammenlagt på 416 
timer årligt, eller 8 timer ugentlig. Timerne dæk-
ker gudstjenester og øvrige kirkelige handlin-
ger, og ligger hovedsageligt i forbindelse med 
gudstjenester søndag/helligdage samt tjene-
ster/kirkelige handlinger på ugens øvrige dage, 
eller om aftenen. 
Du samarbejder og planlægger arbejdstiden/fe-
rie med kontaktpersonen. 
 
Vi forventer, at du: 
 
• Har en god sangstemme – og ser gerne, at du 

har en vis erfaring. 
• Kan synge for ved gudstjenester og øvrige kir-

kelige handlinger, som vielser. 
• Er villig til at synge salmer/sange uden for sal-

mebogen. 
• Du er opmærksom og har ”blik” for de men-

nesker, som kommer i kirken. 

• Er villig til at indgå i samarbejde kirkens øvri-
ge personale. 

• Du yder et positivt bidrag til et godt arbejds-
miljø, hvor vi hjælper hinanden. 

• Har kendskab til folkekirken og er positiv 
overfor det vi står for. 

 
Hos os får du: 
 
• Et menighedsråd, der har fokus på at sikre 

godt arbejdsmiljø. 
• En personalegruppe, der samarbejder om 

gudstjenerne på tværs af arbejdsområder. 
• En omgangstone med plads til alle. 
• Mulighed for at dygtiggøre dig med relevante 

kurser. 
• Mulighed for at byde ind med nye tiltag. 
 
Yderlige oplysninger og spørgsmål vedrørende 
stillingen kan rettes til kontaktperson Søren 
Wogensen på 92433333. 
 
Ansøgning kan sendes til SW@kmd.dk 
 
Ansættelsessamtaler  
og prøve-syngning  
forventes i uge 48 
 
Løn forhandles  
i forbindelse med  
ansættelse.

TINGLEV KIRKE SØGER  

KIRKESANGER

JERN & METAL KØBES 
Brian Brix Christensen 

Tlf. 22 56 28 81 

RENS SKROT

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

Jule-gåsen v/Thies Thomsen 

Butikken er lukket  
 
og der er intet salg mere på Stoltelundvej 8.
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Centerpladsen 5, 6360 Tinglev 
Tlf. 74 64 40 09  
Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 6.00-18.00 
Lørdag-søndag kl. 6.00-17.00

Så er julen rigtig begyndt  
- vi har fået julevarer

3 VARIANTER 
BERLINERE 
CREME, SVESKE- ELLER  

HINDBÆR- 

MARMELADE

KLEJNER

KLØBENHUSK OGSÅ  

VORES POPULÆRE 

SMÅKAGE- 

PAKKER

Ring for gratis 
og uforpligtigende 
hjemme besøg 
Tlf. 71 99 95 93

Din hørelse er lige så unik som 
dit fi ngeraftryk.
• Samme kontaktperson 
 fra start til slut
• Altid besøg i hjemmet
• Vi kører ikke før det virker
• Synnejysk ordentlighed

Os fra Ting`le – www.dinmh.dk

Vi giver 5.000.- kr.
for dine gamle høreapparater,
ved skift til ReSound ONE 5-7-9 produkt

Vi giver 5.000,- kr. 
for dine gamle høreapparater  
ved skift til ReSound Omnia 5-7-9

Forfatter 

Poul-Erik Thomsen 
Journalist · Politisk kommentator · Foredragsholder

Grænsegendarmerne kom i triumftog 
fra Ribe og Vamdrup til en ny grænse i 
Sønderjylland i 1920 og blev modtaget 
som nogle af genforeningens helte. 
 
Tre gendarmer blev skudt af civilklædte  
tyskere den 9. april 1940 ved viadukten 
i Padborg, og det blev et tragisk  
varselsskud for Grænsegendarmeriet. 
 
Ud af det lyseblå internerede den tyske  
besættelsesmagt op mod 300  
gendarmer i Frøslevlejren den 19. og 20. 
september 1944. 

Den 5. oktober 1944 blev 141 af gen-
darmerne i Frøslevlejren tvangsdepor-
teret til den tyske koncentrationslejr 
Neuengamme.  
Tilsyneladende helt vilkårligt udvalgte. 
 
For 38 kom befrielsen fra det nazistiske  
helvede for sent, og endnu flere vendte  
tilbage til Danmark mærket for livet. 
 
Denne grænselandskrønike er også  
fortællingen om kvinders tapre kamp 
for deres mænd. 

INGEN  
så det komme 
 

Grænsens lyseblå vogtere faldt i  
skæbnesvangre baghold, og alt for 
mange betalte den højeste pris.

Grænselandskrøniken 

1920-2020

200,-

LOKALT LÆSESTOF TIL DEN MØRKE TID

KØB DEN HOS TINGLEV BOGTRYKKERI / IPRINTING

Stadigt flere kører økonomisk 
med øjet på speedometeret
Danskerne løfter fortsat 
foden fra speederen på mo-
torvejen, og med høje elpri-
ser kan også elbilister spare 
mange penge, hvis de sæn-
ker farten. 
 
Stigende benzin- og elpriser 
har i årets løb gjort det væ-
sentligt dyrere at køre bil, 
og selv om priserne nu har 
fundet et mere nådigt leje, 
er der stadig store beløb at 
spare ved at sænke hastig-
heden. 
 
Siden marts har danskerne 
sænket farten med 2-3 km/t 
på motorveje med en ha-
stighedsbegrænsning på 130 
km/t sammenlignet med 
tidligere år, hvor det kræ-
vede knap så dybe lommer 
at sætte sig bag rattet i bilen. 
 
De gode vaner med at køre 
mere sparsommeligt lader 
til at have slået rødder og 
kan også observeres på mo-
torveje med en lavere has -
tighedsbegrænsning. Det 
viser nye tal fra Vejdirekto-
ratets hastighedsbarometer, 
der henter sine data fra må-
lestationer langs statsvej-
nettet. 
Projektleder Niels Moltved, 
Vejdirektoratet, siger:  
»Hvis du kører på motorve-
jen og sætter farten ned 
med 10 km/t, så er en god 
tommelfingerregel, at du 
skærer omkring 10 procent 
af dit brændstofforbrug. Det 
gælder, uanset om du hæl-
der benzin eller strøm på 
tanken, og her midt i en 
energikrise er det altså ikke 
håndører, du sparer, hvis du 
er fremsynet og laver regne-
stykket for hele året. Det 
har mange danskere fundet 
ud af, og derfor ser vi nu, at 
der bliver kørt langsom-
mere på motorvejene, end 
vi har set i rigtig mange år.« 

På motorveje med en ha s -
tighedsbegrænsning på 130 
km/t blev der i oktober kørt 
med en gennemsnitshastig-
hed på 118,2 km/t mod en 
gennemsnitshastighed på 
mellem 120,2 og 121,1 km/t 
i samme måned de foregå-
ende år. 
 
Når mange danskere be-
gynder at træde mere for-
sigtigt på speederen, så er 
det ikke kun godt nyt for 
den enkeltes bankkonto, 
men også for klimaet, der 
derved bliver skånet for 
omkring 27.000 tons CO2 i 
2022, og samfundsmålet om 
at spare på energien denne 
vinter.   
 
Niels Moltved fortæller: 
»Den seneste tid har der 
været mange historier om, 
hvordan mange danskere er 
begyndt at skrue ned for ra-
diatoren i stuen eller står op 
midt om natten for at sætte 
vaskemaskinen i gang, så 
hvorfor ikke også skrue på 
ens forbrug af energi på ve-
jene? Det er stadig benzin-
biler, der har størst gevinst 
af at sænke hastigheden, 
men elpriserne er også ste-
get, og det har altså stor be-
tydning for rækkevidden i 
en elbil, om man kører 130 
eller 110 km/t på motorve-

jen. De fleste elbilister har 
sikkert lagt mærke til, at de 
kan køre længere med et 
jævnt og stabilt tempo, eller 
at de bliver foreslået at køre 
af motorvejen, hvis de ind-
stiller GPS’en til at vælge 
den billigste rute.« 
 
Ud over hastighedsgrænsen 
og prisen på brændstof spil-
ler også trængsel, vejr, om-
fanget af dagslys og bilist - 
ernes privatøkonomi en 
rolle i, hvor hurtigt der bli-
ver kørt på motorvejene. 
 
En del af disse forhold har 
Vejdirektoratet taget højde 
for ved at sammenligne de 
samme strækninger på 
samme tidspunkt af året og 
på tidspunkter uden træng-
sel. 
 
Gode råd til økonomisk 
kørsel 
• Kør jævnt og undgå hårde 

opbremsninger. 
• Kør i højt gear, da det re-

ducerer motorens brænd-
stofforbrug. 

• Tag toppen af farten, når 
du kører på motorvej. 

• Skru ned for klimaanlæg 
og sluk for sædevarme. 

• Tjek dit dæktryk og sørg 
for, at dine dæk står lige. 

• Undgå tomgang, når du 
holder stille.
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ALT I BYGGERI
PRIVAT OG ERHVERV

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

Tømrer

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 

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

På fredag samles byens 
børn på Beredskabsstyrel-
sen Teknisk Skole for at 
vække julemanden.  
Det er en fast tradition i 
Tinglev, at julen i byen star-
ter på Den Røde Plads på 
Beredskabsskolen.  
Tinglev Handels-, Hånd-
værker- og Industriforening  
inviterer på en omgang gra-
tis gule ærter, pølser med 
brød og julemelodier.  
»Der er og har altid været 
en fantastisk stemning på 
pladsen og børnene glæder 
sig helt vildt til at se jule-
manden«, fortæller for-
mand for Tinglev HHI, Tim 
Skovmand. 
 
Beredskabsskolen har i 
mange år været en fast be-
standdel af julen i Tinglev 
og vil som altid være 
smukt illumineret med lys 
og fakler i hele området.  
 
Tinglev HHI opfordrer by-
ens borgere til at møde op 
og samtidig sætte lys i vin-
duerne og måske placere 

fakler ved vejen, så hele by-
en fremstår julet. 
Når julemanden er vækket 
og har fået hilst på børnene, 
tager han »kanen« til jule-
byen på Centerpladsen, 
hvor lysene i det store jule-
træ tændes, inden han sam-
men med byens børn syn-
ger julesalmer. Igen i år 
spiller det tyske skoleorke-

ster julemelodier mens san-
gen er lagt i hænderne på 
Helle Thagaard. 
 
Mindre julelys i år 
Tinglev HHI har, ligesom 
de øvrige handelsstandsfor-
eninger i kommunen, haft 
el-forbruget på dagsorde-
nen og vurderet på julebe-
lysningen. 
»Vi har næsten nye LED 
lys i julebelysningen til lys-
masterne, så de bruger næs -
ten ingen strøm. Vi har dog 
valgt at droppe juletræet på 
Ll. Torv samt kun tænde ju-
letræet to gange i julemåne-
den. Derudover har vi af-
monteret julelysene på hyt-
tetagene i år. Julebyen ar-
bejder på at finde lys, der 
kører på solenergi,« siger 
Tim Skovmand. 
 

Julebyen 
Der bliver vanen tro hygge-
lig julestemning i de fire ju-
lehuse fredag aften og de 
efterfølgende lørdage, hvor 
julebyen holder åbent. Der 
arrangeres forskellige ting 
for alle aldersgrupper og 
der er mulighed for at få en 
kop varm kakao, prøve lyk-
kehjulet og meget mere. 
 
Hyggelige konkurrencer  
De små julekonkurrencer, 
som Tinglev HHI har haft 
kørende i en del år bliver 
gentaget igen i år. »Vi har 
to mindre konkurrencer og 
så selvfølgelig den sidste op 
til »Jul i Tinglev«. Mange 
hygger med børnene og 
dermed skaber vi lidt jule-
hygge og det er også inten-
tionen med dem«, slutter 
THHI formanden.

Børnene vækker julemanden
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    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)

 
 

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

Stor interesse for fjernvarme

Tirsdag aften var omkring 
130 borgere fra Tinglev 
mødt op til TinglevForums 
efterårsmøde. 
Foreningen havde inviteret 
direktør for Aabenraa 
Fjernvarme, Tommy Palm-
holt, ud til en snak om mu-
lighederne for fjernvarme i 
Tinglev. 
»Der er omkring 850 hus-
holdninger i Tinglev, der 
varmes op med gas eller 
olie pt. For dem vil det være 
en besparelse at skifte til 
fjernvarme«, sagde formand 
for TinglevForum, Niels 
Daubjerg. 
 
Tommy Palmholt fortalte 
om Aabenraa Fjernvarme, 
der på kort tid er gået fra at 

være en næsten anonym 
virksomhed til at være inter-
essant for næsten alle kom-
munens byer. Han viste 
også med beregninger, hvor 
økonomien - sådan cirka - 
kommer til at se ud. 
»For at kunne etablere 
fjernvarme er der brug for 
energi og for Tinglevs ved-
kommende vurderer jeg, at 
4-5 vindmøller vil kunne 
skabe den fornødne 
mængde«, fortalte direktø-
ren for Aabenraa Fjern-
varme. 
 
Publikum var meget spør-
gelystne og havde mange 
gode forslag, og der var en 
god og livlig debat, der kun 
blev afbrudt af et kvarters 

kaffepause. Efter kaffepau-
sen var der flere spørgsmål. 
 
Tommy Palmholt ville ikke 
lægge sig fast på en tidsplan, 
men fortalte, at de var igang 
med at ansætte flere medar-
bejdere og at det var en 
prioritet fra politikerne, at 
gas blev udfaset. 
 
Niels Daubjerg konklude-
rede, at fjernvarme i Tinglev 
ikke lå lige rundt om hjør-
net, men vurderede også, at 
det ikke virkede urealistisk 
at håbe på 3-4 år. 
 
Inden årets udgang modta-
ger alle et brev fra kommu-
nen omkring fjernvarme.

Kalender 2023 
Med eget design. Flere størrelser

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

- en del af Tinglev Bogtrykkeri
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18.20 (G) Weekendtur til Venedig 
(8) 19.05 Weekendtur til Istanbul (9) 
19.50 Fodbold: VM - Iran-USA  
- optakt 20.00 Fodbold: VM - Iran-
USA 22.00 Deadline 22.30 Djæve-
lens advokat - manden, der narrede 
verden (2:3) 23.15 (G) Klostrets 
mørke hemmeligheder (2:4) 23.45 
(G) Verdens rigeste milliardærer (1) 
00.30 Afghanistan - et såret land (2) 
01.25 Deadline nat 

17.40 Death in Paradise (2) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (29) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (30) 19.55 [=] Spørg Char-
lie 20.25 Kriminalkommissær Bar-
naby (5) 22.15 Mord i Auckland (9) 
23.05 [=] Hvem vil være millionær? 
23.50 [=] Hos Hans 00.35 Nat-tv

18.00 (G) Masterchef jul 8 (9) 19.00 
Masterchef jul 8 (10) 20.00 Koch'en 
på toppen 4 (3) 21.00 Boligkøb i 
blinde 6 (4) 22.30 Det mørke tårn 
Am. actionfilm fra 2017 med  
Matthew McConaughey og Idris 
Elba. 00.25 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (7:22) 18.55 
SEAL Team (8:22) 20.00 NCIS 17 
(14:20) 21.00 NCIS 17 (15:20) 
22.00 The Dark Knight Am.-eng. 
actionfilm fra 2008 med Christian 
Bale og Heath Ledger. 01.05  
Ishockey: Pittsburgh-Carolina 
04.00 (G) NCIS 17 (14:20) 05.00 (G) 
NCIS 17 (15:20) 

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.20 Han, hun og drømme-
slottet - på tur (18) 

13.10 Han, hun og drømme-
slottet - på tur (19) 

14.05 Kæmpefamilien  
på gården  (5) 

14.55 Fodbold: Det skæve VM 
med Hav og Kamal 

15.30 Fodbold: VM-studiet 
 - før Holland-Qatar 

15.55 Fodbold:  
VM - Holland-Qatar 

16.50 Fodbold:  
VM - Holland-Qatar 

18.00 Fodbold: VM-studiet  
- efter Holland-Qatar 
Magasin.

18.55 [=] Dit efterårsvejr 
19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Helt sort (5) 

Dan. dok.-serie.
20.40 [=] Det tandløse  

Danmark 
Dan. dokumentar fra 2022.

21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.15 [=] Helt sort (6) 

Dan. dok.-serie.
22.55 [=] I den søde juletid (1) 

Dan. reportageserie.
23.45 [=] Hotel Savoy  

- femstjernet luksus (5) 
Eng. dok.-serie.

00.40 [=] Lige i skabet (20) 
Dan. underholdning.

01.20  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven 2010 (11) 
12.45 Nak & æd (4:8) 

Dan. dok.-serie.
14.20 Hammerslag 2017 (10) 

Dan. boligquiz.
15.05 Kender du typen? 

Dan. livsstilsmagasin.
15.35 Dommer John Deed 

(9:25) 
Eng. dramaserie.

17.05 Jordemoderen IX (8:10) 
Eng. dramaserie.

18.00 Skattejægerne (5:10) 
Dan. livsstilsmagasin.

18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.05 Fodbold: VM  

- Wales-England - optakt 
Magasin.

20.00 Fodbold:  
VM - Wales-England 
Gruppespil - fra Qatar.

20.45 TV-Avisen 
20.55 Fodbold:  

VM - Wales-England 
Gruppespil - fra Qatar.

21.50 Fodbold:  
VM - Wales-England  
- opfølgning 
Magasin.

22.30 Horisont 
22.55 Mordene i Brokenwood 

V (4:4) 
Newz. krimiserie.

00.30 På vildspor i ødemarken 
(2) 
No. dok.-serie.

01.30  Nat-tv

17.35 (G) Historien om Ku Klux 
Klan: De kutteklædte terrorister 
(1:2) 18.30 (G) Weekendtur til Edin-
burgh (7) 19.15 Weekendtur til Ve-
nedig (8) 20.00 Flugten til Nice Fr. 
drama fra 2017 med Dorian Le Clech 
og Batyste Fleurial. 21.45 På skuld-
rene af Bohr (3:6) 22.00 Deadline 
22.30 Djævelens advokat - manden, 
der narrede verden (1:3) 23.15 (G) 
Troldspejlet special (7:10) 23.45 
Cannabusiness 00.35 Nat-tv

17.40 Death in Paradise (1) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (28) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (29) 19.55 [=] (G) Hvem vil 
være millionær? 20.40 [=] Spørg 
Charlie (11) 21.20 [=] Sønnen fra 
Vingården Dan. familiefilm fra 1975 
med Ib Mossin og Poul Bundgaard. 
22.55 [=] Hvem vil være millionær? 
23.45 [=] Hos Hans 00.30 Nat-tv

18.00 (G) Masterchef jul 8 (8) 19.00 
Masterchef jul 8 (9) 20.00 Robinson 
Ekspeditionen 23 (12) 22.00 (G) 
Boligkøb i blinde 6 (3) 23.30 Kong: 
Skull Island Am. actionfilm fra 2017 
med Tom Hiddleston og Brie  
Larson. 01.50 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (6:22) 18.55 
SEAL Team (7:22) 20.00 NCIS 17 
(12:20) 21.00 NCIS 17 (13:20) 
22.00 Batman Begins Am. acti-
onfilm fra 2005 med Christian Bale 
og Katie Holmes. 00.50 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.50 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (2) 

13.40 Fodbold: VM-studiet  
- før Sydkorea-Ghana 

13.55 Fodbold:  
VM - Sydkorea-Ghana 

14.50 Fodbold:  
VM - Sydkorea-Ghana 

16.00 Fodbold: VM-studiet  
- efter Sydkorea-Ghana 

16.25 Fodbold: Det skæve VM 
med Hav og Kamal 

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 
19.11 Regionalprogram 
19.30 Fodbold: VM-studiet  

- før Portugal-Uruguay 
19.55 Fodbold:  

VM - Portugal-Uruguay 
20.50 Fodbold:  

VM - Portugal-Uruguay 
22.00 Fodbold: VM-studiet  

- det bedste fra dagen 
22.35 [=] (G) Kampklar (4:6) 
23.20 [=] Lige i skabet 

Dan. underholdning.
00.05 Blue Bloods (16) 

Am. krimiserie.
00.55 Blue Bloods (17) 

Am. krimiserie.
01.40  Nat-tv

12.50 Fodbold: VM  
- Cameroun-Serbien 
- opfølgning 
Magasin.

13.15 Nak & æd (3:8) 
Dan. dok.-serie.

14.15 Hammerslag 2017 (9) 
Dan. boligquiz.

15.00 Dommer John Deed 
(8:25) 
Eng. dramaserie.

16.30 Fodbold: VM  
- Brasilien-Schweiz - optakt 
Magasin.

17.00 Fodbold: VM  
- Brasilien-Schweiz 
Gruppespil - fra Qatar.

17.45 TV-Avisen 
17.55 Fodbold: VM  

- Brasilien-Schweiz 
Gruppespil - fra Qatar.

18.50 Fodbold: VM - Brasilien-
Schweiz - opfølgning 
Magasin.

19.30 Aftenshowet 
20.00 Kong Charles III  

- Manden og monarken 
Eng. dokumentar fra 2022.

21.00 TV-Avisen 
21.25 Danske mord (1) 

Dan. dok.-serie.
21.55 Professor T (3) 

Eng. krimiserie.
22.55 Det skjulte:  

Mordet i dalen (3:6) 
Eng. krimiserie.

23.55 På vildspor i ødemarken 
(1) 

01.00  Nat-tv

17.45 Alice i Eventyrland - ballet fra 
Det Kgl. Teater 20.00 Danmark syn-
ger julen ind 21.30 Ørnedræberne 
(3) 22.00 Deadline 22.30 MGP: 
Børnefesten, der gik amok (1) 23.00 
(G) Tæt på sandheden 23.30 Kvin-
der bag kameraet (12:14) 00.30 Tør-
klæderevolutionen i Iran 02.00 
Deadline nat 

18.10 (G) Mord i Auckland (8) 19.00 
Fint skal det være (6) 19.40 [=] (G) 
Spørg Charlie (10) 20.20 [=] Nød-
debo Præstegaard Dan. julefilm fra 
1974 med Poul Bundgaard og Lis-
beth Dahl. 21.55 [=] Sommerdahl 
(4:8) 22.45 [=] Hotellet (14) 23.35 
Natportieren (6) 00.35 Nat-tv

18.30 (G) Boligkøb i blinde 6 (3) 
20.00 (G) Koch'en på toppen 4 (2) 
21.00 The Gentlemen Am.-eng. ac-
tionkomedie fra 2020 med Matthew 
McConaughey og Charlie Hunnam. 
23.35 (G) Jason Bourne Eng.-am. 
thriller fra 2016 med Matt Damon 
og Julia Styles. 02.05 (G) Richard 
Jewell Am. drama fra 2019 med Paul 
Walter Hauser og Sam Rockwell. 
04.55 (G) Koch'en på toppen (5:5) 

18.15 Forsvundet sporløst (14) 
19.15 (G) The Perfect Storm Am. 
drama fra 2000 med George Cloon-
ey og Mark Wahlberg. 22.00 Elite-
soldaten Am. actionfilm fra 1986 
med Clint Eastwood og Marsha 
Mason00.45 Nat-tv

12.00 [=] Nyhederne 
12.15 [=] Deja-vu med Frøkjær 

(5:8) 
13.30 Fodbold: VM-studiet 

 - før Belgien-Marokko 
13.55 Fodbold: VM  

- Belgien-Marokko 
14.50 [=] Fodbold: VM  

- Belgien-Marokko 
16.00 Fodbold: VM-studiet  

- efter Belgien-Marokko 
16.40 [=] (G) Landstrænerne 

(5) 
17.20 Fodbold: Det skæve VM 

med Hav og Kamal 
17.55 Dit efterårsvejr 
18.00 [=] 18 Nyhederne med 

VM-studiet 
18.13 Regionale nyheder 
18.20 [=] Kernen:  

Masseskyderen fra Fields 
Dan. reportageserie.

19.00 [=] 19 Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Tinka kort fortalt 

Dan. underholdning fra 2022.
20.30 [=] Jo færre, jo bedre 

(12) 
Dan. quiz.

21.25 [=] Klovn julespecial 
Dan. komedieserie.

22.00 Kingsman: The Secret 
Service 
Eng. actionkomedie fra 2014 
med Colin Firth og Samuel 
L. Jackson.

00.10 [=] (G) Stormester (4) 
Dan. underholdning.

01.20  Nat-tv

12.50 Fodbold: VM - Japan-
Costa Rica - opfølgning 

13.00 Anne og Anders i USA 
(3:4) 

15.00 (G) Rick Steins vidun-
derlige Sydengland (15:15) 

15.30 (G) Sporløs (5:5) 
16.30 Fodbold: VM  

- Kroatien-Canada - optakt 
17.00 Fodbold: VM  

- Kroatien-Canada 
17.45 TV-Avisen 
17.55 Fodbold: VM  

- Kroatien-Canada 
18.50 Fodbold: VM - Kroatien-

Canada - opfølgning 
19.00 Fodbold: VM - Spanien-

Tyskland - optakt 
Magasin.

20.00 Fodbold: VM  
- Spanien-Tyskland 
Gruppespil - fra Qatar.

20.45 TV-Avisen 
20.55 Fodbold: VM  

- Spanien-Tyskland 
Gruppespil - fra Qatar.

21.50 Fodbold: VM - Spanien-
Tyskland - opfølgning 
Magasin.

22.20 Hamilton II (1:4) 
Sv. thrillerserie.

23.45 (G) Guru II (1:6) 
Dan. komedieserie.

00.10 (G) Guru II (2:6) 
Dan. komedieserie.

00.40 (G) Mordene  
i Brokenwood (3:4) 
Newz. krimiserie.

02.10  Nat-tv

17.40 (G) Klostrets mørke hemme-
ligheder (2:4) 18.10 Comancheros 
Am. western fra 1961 med John 
Wayne og Stuart Whitman. 19.50 
Før søndagen 20.00 Dansen Dan. 
drama fra 2008 med Trine Dyrholm 
og Anders W. Berthelsen. 21.35 (G) 
Kulturelt (18) 22.00 Deadline 22.30 
Tæt på sandheden 23.00 Se mig, som 
jeg er 00.10 Nat-tv

17.35 (G) Delphine - Belgiens hem-
melige prinsesse (3:3) 18.30 Fint 
skal det være (4) 19.05 Fint skal det 
være (5) 19.40 Fisherman's Friends 
Eng. drama fra 2019 med Daniel 
Mays og James Purefoy. 21.40 [=] 
Ørkenens sønner: Varm Luft i Canal 
Grande (1:2) 22.40 [=] Ørkenens 
sønner: Varm Luft i Canal Grande 
(2:2) 23.45 [=] Kongelig underhold-
ning 01.20 Nat-tv

17.50 (G) 2012 Am. katastrofefilm 
fra 2009 med John Cusack og Aman-
da Peet. 21.00 Jason Bourne Eng.-
am. thriller fra 2016 med Matt Da-
mon og Julia Styles. 23.30 (G) The 
Bourne Legacy Am. actionfilm fra 
2012 med Jeremy Renner og Scott 
Glenn. 02.10 Nat-tv

17.35 Forsvundet sporløst (9) 18.35 
(G) Padel for Børnecancerfonden 
20.10 (G) Fun with Dick and Jane 
Am. krimikomedie fra 2005 22.00 
The Perfect Storm Am. drama fra 
2000 00.45 Nat-tv

13.00 Fodbold: VM-studiet  
- efter Tunesien-Australien 
Magasin.

13.50 Fodbold: Det skæve  
VM med Hav og Kamal 
Dan. underholdning.

14.20 Kæmpefamilien  
på gården  (5) 
Eng. dok.-serie.

15.15 [=] Meyerheim  
og stjernerne (1) 
Dan. underholdning.

16.00 Fodbold: VM-studiet  
- før Frankrig-Danmark 
Magasin.

16.55 Fodbold: VM  
- Frankrig-Danmark 
Gruppespil - fra Qatar.

17.50 Fodbold: VM  
- Frankrig-Danmark 
Gruppespil - fra Qatar.

19.00 Fodbold: VM-studiet  
- reaktioner på Frankrig-
Danmark 
Magasin.

19.50 [=] Nyhederne 
20.15 Regionalprogram 
20.35 [=] Stormester (4) 

Dan. underholdning.
21.45 Jagten på den  

forsvundne skat 
Am. actioneventyr fra 1981 
med Harrison Ford og Karen 
Allen.

23.45 Glass 
Am. thriller fra 2019 med 
James McAvoy og Bruce 
Willis.

01.55  Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 (G) Kettys kamp 
13.00 Fodbold: VM - Polen  

- Saudi-Arabien - optakt 
14.00 Fodbold: VM - Polen  

- Saudi-Arabien 
14.45 Fodbold: VM - Polen  

- Saudi-Arabien  
- VM-studiet 

14.55 Fodbold: VM  
- Polen - Saudi-Arabien 

16.50 (G) Carmen Curlers 
(8:8) 
Dan. dramakomedieserie.

17.50 Min have (6:9) 
No. havemagasin.

18.30 TV-Avisen 
19.00 Fodbold: VM  

- Argentina-Mexico - optakt 
Magasin.

20.00 Fodbold: VM  
- Argentina-Mexico 
Gruppespil - fra Qatar.

20.45 Fodbold: VM  
- Argentina-Mexico  
- VM-studiet 
Magasin.

21.00 Fodbold: VM  
- Argentina-Mexico 
Gruppespil - fra Qatar.

21.45 Fodbold: VM  
- Argentina-Mexico  
- opfølgning 
Magasin.

22.35 Shetland V (3:6) 
Eng. krimiserie.

23.35 Lewis 
Eng. krimiserie.

01.05  Nat-tv

17.45 (G) Verdens rigeste milliar-
dærer (4) 18.30 (G) Ørnedræberne 
(2) 19.00 Husker du ... 1973 20.00 
Kursk Dan. autentisk drama fra 2018 
med Matthias Schoenaerts og Léa 
Seydoux. 21.50 Dansk teater 300 år 
(7:10) 22.00 Deadline 22.30 Trold-
spejlet special (7:10) 23.00 (G) De-
batten 00.00 (G) Jackie O - Mit liv 
som førstedame 01.25 Deadline nat 

17.40 Death in Paradise (8) 18.40 
Fint skal det være (2) 19.15 Fint skal 
det være (3) 19.50 [=] Hvem vil 
være millionær? 20.45 Kriminal-
kommissær Barnaby (4) 22.30 En 
sag for Frost (4) 00.15 Nat-tv

18.00 (G) Masterchef jul 8 (8) 19.00 
Fars fede juleferie Am. komedie fra 
1989 med Chevy Chase og Beverly 
D'Angelo. 21.00 The Bourne Leg-
acy Am. actionfilm fra 2012 med 
Jeremy Renner og Scott Glenn. 
23.50 (G) Parker Am. actionfilm fra 
2013 med Jason Statham og Jennifer 
Lopez. 02.10 (G) The Thing About 
Pam (5) 03.05 (G) La Brea (4:10) 
04.05 La Brea (6:10) 05.00 (G) Luk-
susliv til søs 8 (1) 

18.00 (G) SEAL Team (5:22) 18.55 
SEAL Team (6:22) 20.00 NCIS 17 
(10:20) 21.00 NCIS 17 (11:20) 
22.00 Striptease Am. thrillerkome-
die fra 1996 med Demi Moore og 
Burt Reynolds. 00.25 Nat-tv

12.00 [=] 12 Nyhederne,  
Sporten og Vejret 

12.20 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (1) 

13.05 [=] CPH Lufthavnen 
13.40 Fodbold: VM-studiet  

- før Qatar-Senegal 
13.55 Fodbold: VM  

- Qatar-Senegal 
14.50 Fodbold: VM  

- Qatar-Senegal 
16.00 Fodbold: VM-studiet  

- efter Qatar-Senegal 
16.25 Fodbold: Det skæve VM 

med Hav og Kamal 
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 
19.14 Regionalprogram 
19.30 Fodbold: VM-studiet  

- før England-USA 
Magasin.

19.55 Fodbold: VM  
- England-USA 
Gruppespil - fra Qatar.

20.50 Fodbold: VM  
- England-USA 
Gruppespil - fra Qatar.

22.00 Fodbold: VM-studiet  
- det bedste fra dagen  
Magasin.

22.55 Britain's Got Talent (14) 
Eng. underholdning.

01.00  Nat-tv

12.50 Fodbold: VM  
- Wales-Iran - opfølgning 

13.05 Nak & æd (2:8) 
14.05 Hammerslag 2017 (8) 
15.00 Dommer John Deed 

(7:25) 
16.30 Fodbold: VM  

- Holland-Ecuador - optakt 
17.00 Fodbold: VM  

- Holland-Ecuador 
Gruppespil - fra Qatar.

17.45 TV-Avisen 
17.55 Fodbold: VM  

- Holland-Ecuador 
Gruppespil - fra Qatar.

18.50 Fodbold: VM  
- Holland-Ecuador  
- opfølgning 
Magasin.

19.00 Disney Sjov 
Underholdning for  
hele familien.

20.00 Versus (4:8) 
Dan. underholdning.

21.00 TV-Avisen 
21.15 Vores vejr 
21.30 Guru II (1:6) 

Dan. komedieserie.
21.55 Guru II (2:6) 

Dan. komedieserie.
22.25 The Imitation Game 

Am.-eng. drama fra 2014 
med Benedict Cumberbatch 
og Keira Knightley.

00.15 Gensyn med Brideshead 
Eng. drama fra 2008 med 
Matthew Goode og Ben Whi-
shaw.

02.20  Nat-tv

18.00 (G) Weekendtur til Budapest 
18.45 Weekendtur til Edinburgh (7) 
19.30 (G) Feldthaus & Bagger taber 
masken (4:4) 20.00 Debatten 21.00 
Bettingskandalen (5:6) 21.45 Dansk 
teater 300 år (6:10) 22.00 Deadline 
22.30 Verdens rigeste milliardærer 
(4) 23.15 (G) Ørnedræberne (2) 
23.45 Historier fra dødsgangen 
00.30 (G) Kvinder bag kameraet 
(11:14) 01.30 Deadline nat 

17.45 Death in Paradise (7) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (27) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (28) 20.00 [=] Far til fire i 
byen Dan. familiefilm fra 1956 med 
Karl Stegger og Ole Neumann. 
21.40 Delphine - Belgiens hemme-
lige prinsesse (3:3) 22.40 [=] Hvem 
vil være millionær? 23.25 [=] Hos 
Hans 00.10 (G) Kommissær Rex (5) 
01.05 (G) Kommissær Rex (6) 02.00 
Love Child (6) 02.45 Ireland's Got 
Talent (8) 05.25 (G) Love Child (6) 

18.00 (G) Masterchef jul 8 (7) 19.00 
Masterchef jul 8 (8) 20.00 Linse på 
tur 2 (1) 21.00 The Thing About Pam 
(5) 22.00 Parker Am. actionfilm fra 
2013 med Jason Statham og Jennifer 
Lopez. 00.25 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (4:22) 18.55 
SEAL Team (5:22) 20.00 NCIS 17 
(8:20) 21.00 NCIS 17 (9:20) 22.00 
Wild Things Am. thriller fra 1998 
med Matt Dillon og Kevin Bacon. 
00.20 Nat-tv

18.05 (G) Weekendtur til Wien 
18.50 Weekendtur til Budapest 
19.35 (G) Feldthaus & Bagger taber 
masken (3:4) 20.05 Hitlers arktiske 
krig (5:6) 21.00 Prins Joachim  
fortæller om vores lov (5:6) 21.30 
Klostrets mørke hemmeligheder 
(2:4) 22.00 Deadline 22.30 Verdens 
rigeste milliardærer (3) 23.15  
(G) Nul stjerner (5:6) 23.45  
Historier fra dødsgangen 00.30 Hi-
storien om Ku Klux Klan: De kut-
teklædte terrorister (2:2) 01.30 
Deadline nat 

17.40 Death in Paradise (6) 18.40 [=] 
(G) Lykkehjulet (26) 19.20 [=] Lyk-
kehjulet (27) 19.50 [=] (G) Hvem vil 
være millionær? 20.40 Agatha Chri-
stie: Hændeligt uheld (1:3) 21.45 
Van der Valk - farlig erotik (2) 23.20 
[=] Hvem vil være millionær? 00.05 
Nat-tv

18.00 (G) Masterchef jul 8 (6) 19.00 
Masterchef jul 8 (7) 20.00 NCIS: 
Hawai'i (9) 21.00 Surviving a Serial 
Killer (4) 22.00 2012 Am. katastro-
fefilm fra 2009 med John Cusack og 
Amanda Peet. 01.05 Nat-tv

18.00 (G) SEAL Team (3:22)  
18.55 SEAL Team (4:22) 20.00 
NCIS 17 (6) 21.00 NCIS 17 (7) 
22.00 The Bone Collector Am. acti-
onfilm fra 1999 med Denzel Wa-
shington og Angelina Jolie. 00.20 
Nat-tv

Fredag den 25.11 kl. 21.30 på  DR1: Anders og kolle-
gerne afholder "invest-party" for LETS GO ACADE-
MY, som stadig ikke har det økonomiske fundament helt 
på plads. Allan og Vandela trækker arrangementet i en 
retning af drukfest, hvilket Anders ikke bryder sig om, 
men de viser sig at have den bedste forretningssans. 

ONSDAG 23. - TIRSDAG 29. NOVEMBER
TIRSDAGMANDAGSØNDAGLØRDAGFREDAG

TORSDAGONSDAG

UGENS TV

12.00 TV-Avisen 
12.15 Bonderøven 2010 (37) 
13.00 Fodbold: VM - Tysk-

land-Japan - optakt 
14.00 Fodbold:  

VM - Tyskland-Japan 
16.50 Hammerslag 2017 (6) 
17.35 Jordemoderen IX (6:10) 
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.05 Fodbold: VM  

- Belgien-Canada - optakt 
20.00 Fodbold: VM  

- Belgien-Canada 
20.45 TV-Avisen 
20.55 Fodbold: VM  

- Belgien-Canada 
22.30 Annika Bengtzon:  

Livstid 
00.00 Hamilton (9:10) 
00.42 (G) OBS 
00.45 (G) Carmen Curlers 

(8:8) 
01.45  Nat-tv

13.00 Fodbold: VM-studiet  
- efter Marokko-Kroatien 

13.30 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed (4) 

14.20 Han, hun og drømme-
slottet - på tur (17) 

15.10 Kæmpefamilien  
på gården  (4) 

16.05 Lægehelikopteren (8) 
17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.11 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 
19.25 Regionalprogram 
20.00 [=] Flugtkongens datter 
20.50 [=] De stjålne børn (2:3) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.20 [=] De stjålne børn (3:3) 
23.00 Nat-tv

13.00 Fodbold: VM-studiet 
13.55 Fodbold: VM  

- Uruguay-Sydkorea 
16.00 Fodbold: VM-studiet  

- efter Uruguay-Sydkorea 
16.25 Fodbold: Det skæve VM 

med Hav og Kamal 
17.00 [=] 17 Nyhederne 
17.11 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 
19.25 Regionalprogram 
20.00 [=] Helt sort (4) 
20.35 Saxo Bank bag facaden 

(2:2) 
21.30 [=] 21:30 Nyhederne 
22.00 Regionale nyheder 
22.15 Tourettemysteriet 
23.15 (G) De stjålne børn (3:3) 
23.50 Nat-tv

12.00 TV-Avisen 
12.15 Nak & æd (1:8) 
14.20 Hammerslag 2017 (7) 
15.05 Kender du typen? 
15.35 Dommer John Deed 

(6:25) 
17.05 Jordemoderen IX (7:10) 
18.00 Krigens døgn 
18.30 TV-Avisen 
18.50 Vores vejr 
19.05 Fodbold: VM  

- Brasilien-Serbien - optakt 
20.45 TV-Avisen 
20.55 Fodbold: VM 

- Brasilien-Serbien 
21.50 Fodbold: VM - Brasilien-

Serbien - opfølgning 
22.30 Vera: Den vej, vinden 

blæser (6) 
00.05 Hamilton (10:10) 
00.50 (G) Dommer John Deed 

(5:25) 
02.20  Nat-tv



Blæst til glæde  
og gavn
Solen varmer jorden op, og 
jorden opvarmer luften, 
som nu stiger til vejrs. Der 
kommer hele tiden ny og 
kold luft til det varme sted, 
og så har vi luft, der blæser. 
Blæsten er et udtryk for, at 
luften flytter sig. Det sker 
med varierende kraft alt 
efter årstid, og hvor man 
befinder sig. 
 
Vinden opfattes ofte gene-
rende. I hvert fald hvis det 
blæser meget, og man op-
holder sig uden døre. Men 
vi mennesker har jo en her-
lig evne til at få det bedste 
ud af alting, og vi drager i 
høj grad nytte af vinden. 
Tænk blot på de tusindvis 
af moderne vindmøller, 
som af vindens energi pro-
ducerer elektricitet. Vind-
kraftproduktionen dække - 

de ifølge Wind Denmark i 
2021 43,6 procent af det 
samlede elforbrug her i lan-
det. 
 
Møller har hentet energi ud 
af vinden over Danmark i 
flere hundrede år. Stubmøl-
len af træ var den første 
kendte vindmølle i Dan-
mark, og i 1600-tallet blev 
de første hollændermøller 
opført i Danmark. Til for-
skel fra stubmøllen kunne 
hollændermøllens skrog 
være af murværk, for det 
var kun møllehatten med 
vingerne, der skulle drejes. 
Nogle af disse møller, som 
både blev brugt som korn- 
og industrimøller, kan den 
dag i dag ses i funktion, og 
det er en imponerende op-
levelse at se de store vinger 
suse rundt i efterårsblæsten.

9

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 

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

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

Mere end 100 deltagere til 
familiegudstjeneste i Ravsted
Over 100 borgere deltog i 
familiegudstjenesten i Rav-
sted kirke forrige uge. Det 
blev en herlig aften med 
gudstjeneste og fællesspis-
ning. 
 
Ravsteds spejdere deltog og 
de havde medbragt deres 
fane til lejligheden. 
Inden gudstjenesten kunne 
begynde, var lille Mikkel 
Brix lige forbi præsten for at 
hilse på. 
 
Præsten denne aften var 
Morten Brosbøl Vibert fra 
Rise og han førte os sikkert 
igennem gudstjenesten med 
skønne sange.  
Der blev sunget og fortalt 
om bl.a. stjernekikkerter, 

kakaomælk og lys. Yngste 
deltager var kun 1 måned 

gammel og den ældste var 
82 år. 
Efter gudstjenesten var alle 
inviteret på Ravsted For-
samlingsgård til lækker af-
tensmad. Ravsted Slagteri 
havde lavet en skøn lasagne 
med salat og flutes. 
 
Der var mange frivillige, der 
gav et nap og hjalp til med 
alt det praktiske på forsam-
lingsgården.

Præmie- 
skat i  
Tinglev 
 
Tinglev skatklub har af-
holdt præmieskat med 8 
deltagere og første runde 
blev vundet af Bent Wraae 
med 835 point foran Bent 
Schrøder, 791, Gerd An-
dresen, 650 og Detlef Peter-
sen, 650 point. 
2. runde vandt Peter Bonde 
med 1.064 point foran Det-
lef Petersen, 945 og Nicolaj 
Jakobsen, 935. 

SV Tingleff  
håndbold 
 
Serie 2 herrerne vandt ude-
kampen mod Hørup  
u&IF med 22-23 efter 12-8 
ved halvleg. 
Med en flot anden halvleg 
sikrede SV sig oprykning til 
serie 1. Især forsvaret og 
målmand Jasper Andresen 
var rigtig godt kørende og 
holdt Hørup nede på 10 
mål. 
Målscorere: Florian 
Wittmann 8, Ole H. Krogh 
5, Allan Muus 4, Thorsten 
Christensen 2, Steffen Vol-
telen 2, Christoph Andresen 
1 og Thore Naujeck 1.

Selvbetjeningsbutik Tinglev

Juleinspiration 
Buketter 
Pynteting 
Gaveideer 
Værtindegaver 
Hvordan?  
Det er meget let 
- se vejl. på døren

Butikken er åben  alle dage kl. 6-22



DR og Udenrigsministeriet 
har samarbejdet om Børne-
nes U-landskalender siden 
1962, og i løbet af de 60 år er 
overskuddet fra danske 
børn og forældres køb af ka-
lenderen gået til projekter 
for børn i over 40 lande i Af-
rika, Asien og Latiname-
rika. Samlet set er der røget 
næsten 211 millioner kroner 
afsted til børn i u-lande i 
løbet af de seks årtier. 
Udover at hjælpe børn i 
andre lande har u-landska-
lenderen til formål at give 
danske børn en solid læring 
og et spændende kig ud til 
børneliv i en helt anden del 
af verden. Det er liv, der 
både har mange paralleller 
til de danske børns liv, og 
som også er ekstremt ander-
ledes på mange måder. Det 
er således et kulturmøde, 
hvor de danske børn lærer 
om andre og sig selv. 

I sin oprindelige form havde 
u-landskalenderen generel 
information, men siden 1990 
er den fokuseret – enten på 
konkrete projekter om at 
bygge skoler eller hjælpe en 
særligt udsat gruppe af bør-
nearbejdere, eller ved at for-
tælle om børnelivet i Costa 
Rica, Burma, Niger eller 
Burkina Faso, eksempelvis.  
I 2022 går overskuddet til 
IMS (International Media 
Support) og til et projekt, 
hvor børn og unge i Tune-
sien bliver uddannet i at 
lave nyheder fra deres egen 
by. (Kilde: DR) 
 

Udenrigsministeriet og 
Danmarks Radio har siden 

1962 samarbejdet om at 
producere Børnenes U-

landskalender, hvor formå-
let hele vejen har været at 
hjælpe og støtte børn og 

børneliv i u-lande.

60 år med Børnenes U-landskalender

Fordi hørelsen er nedsat, behøver livskvaliteten ikke være 
det samme, da der er masser af hjælp at hente. 

Det kan for mange være 
grænseoverskridende at 
skulle vise sig offentligt 
med tydelige beviser på, at 
man er blevet ældre.  
Det begynder med en læse-
brille for mange af os et 
sted i 40-års alderen, og så 
går det ellers bare nedad 
der fra. 
Men hvor en læsebrille nok 
kan afføde godmodigt dril-
leri fra kollegerne, som 
trods alt er til at smile af, så 
er det straks værre med de 
større og mere synlige tegn 
på, at vi mærker alderen 
trykke. Det kan være noget 
fysisk som et høreapparat 
eller en stok, eller det kan 
være, at vi har brug for at 
tage et hvil på den trappe, vi 
før tog i fem hurtige trin.  
For nogle kan det være 
grænseoverskridende at 
skulle erkende og stå ved, 
at vi ikke er så friske og rø-
rige, som vi var engang.  

Men det er vigtigt, at vi ikke 
lader alderens skavanker 
begrænse os. Det er ingen 
skam at blive ældre, og det 
er ingen skam at have brug 
for lidt hjælp. Også selv om 
de andre i svømmehallen 
eller fitnesscenteret ser din 
støttestrømpe. 
 
Hjælpemidler sikrer, at vi 
kan blive ved med at leve, 
som vi har gjort hidtil. Og 
det er lige netop det, der er 
gevinsten. Der kan være 
stor livskvalitet i at vælge 
en cykel med et batteri eller 
et ekstra hjul til balancen. 
Og hvis det er en trappe-
stol, stok eller rollator, der 
skal til for at holde dig aktiv 
og selvhjulpen, så er det 
den vej, du skal gå. Vigtigst 
er det, at man tager de hjæl-
pemidler i brug, der er 
behov for, når behovet er 
der. 

Det er ingen skam  
at blive ældre
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Dine potentielle kunder bruger 
mere tid på dine annoncer, når de 
der ser dem i den lokale ugeavis 
frem for på nettet. En ny stor 
undersøgelse viser, at annonce-
ring i en fysisk avis ikke bare 
sælger varer, men også er langt 

bedre end digitale medier til at 
skabe erindring, præference og 
loyalitet. Noget som er langt mere 
værd end kunder, der kun er inte-
resserede i ugens tilbud. Du kan 
høre mere om undersøgelsen ved 
at kontakte os.

• 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

Bil tlf. 21 20 15 43 
v/ Morten Justesen

Vestergaards Fodpleje 
V/lægeeksamineret fodplejer Britta Vestergaard  

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

Tinglev  
Følg os på Facebook 
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Helt fantastisk liebhaverejendom!

NYHED

Villa, 1 fam.Bylderup-Bov - Stemmildvej 25

Kontantpris: 3.950.000
Ejerudgift pr. md: 1.800
Udbetaling: 200.000
Brt/nt excl. ejerudg: 22.545/17.797
Sag: 29122254

183 m2 2/2 2 14.998 m2 E 1938/12

Unik liebhaverejendom med stor grund med egen lille plantage
og 2 mindre søer, hvoraf den ene har sin egen lille sandstrand.
Det er bare et paradis. Beboelsen fremstår med hvid pudset fa-
cade og sort engoberet tegltag. Boligarealet fordeler sig på rum-
melig entre, bryggers, stort flot badeværelse med både spabad
og sauna. Lækker udestue/stue hvorfra der er fri udsigt til
grundstykket og den ene lille sø med strand. Derudover pænt
køkken/alrum, stue med trappe til 1. sal og yderligere 1 bade-

værelse med bl.a. bruser i loftet. I tagetagen værelse, sovevæ-
relse med fransk altan samt udsigtsstue med udgang stor tag-
terrasse. Vi må bestemt ikke glemme udbygningerne. Fremstår
også med hvidpudset facade og et ståltag. Indrette med stor gil-
desal/herreværelse/aktivitetsrum, opvarmet afdeling hvor der
også er gulvvarme i en del idet der tidligere har været hundeop-
dræt. Badeværelse og fyrrum med træpillefyr fra 2021. Stor ga-
rage/værksted og i tagetagen et gæsteværelse

Michael Riis
Indehaver,
Tlf. 74723101

Morten Clausen Carsten-
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Jesper Amlund
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 74723101

Hanne Vandvig Hersbøll
Sagsbehandler eftersalg
Tlf. 74723101

Janne Toft Carlsen
Sagsbehandler
Tlf. 74723101

Nybolig Michael Riis

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

Følg os på Facebook - Nybolig Michael Riis Tønder, Skærbæk & Rømø
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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 til og med søndag d. 27. november

Hos Byens slagter f inder du altid friske og lækre varer til gode priser. 
  Kig forbi i Delikatessen og f ind inspiration

Byens slagter · Byens slagter · Byens slagter
Ribbensteg

Pr. 1/2 kg. 

2995

BETJENT DISK  
HVER FREDAG  

KL. 1000 - 1700

Convinience 
flere varianter

Pr. stk. 

5900

Pris kr. 

6900

Burger 
platte

Pris kr. 

7500

Stjerne- 
drøm

Svinekoteletter      
eller Skaftekoteletter

1000 gram  

5900

Flæskesteg

Pakke- 
marked 
flere varianter

Pr. 1/2 kg. 

1795

Pris kr. 

3995
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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 til og med søndag d. 27. november

Änglamark 
økologisk mel 

2000 g. Kg-pris 7,00.

Hirtshals sild 
200-375 g. 

Kg-pris maks. 100,00.  
Frit valg. 

Änglamark økologiske æg 
Str. M/L. 
10 stk. Stk.-pris 2,20. 

Brøndums 
Snaps 

70 cl. 
Literpris 107,14. 

Frit valg.

1 flaske 

75,-

Faxe Kondi, Pepsi eller 
San Pellegrino 
Flere varianter. 
100-150 cl. 
Literpris maks. 
10,00 + pant. Frit valg.

1 flaske 

10,-

Schulstad 
Signatur brød 

750 g. Kg-pris 20,00. 

Frit valg.

Tinglev

1 stk. 

20,-

Julefrokosten 2022
Kig forbi i Delikatessen  
og få inspiration og gode  
råd til julefrokosten.  
Der er masser af forsk. 
forslag og menuer. 
 
Har du set vores lækre  
julefrokosttilbud?

1 pose 

15,-Maks. 
6 flasker 
pr. kunde

1 bakke 

22,-1 pakke 

14,-



”Vi har håndværkere”, ”lig-
ger lig”, ”taler i den store 
telefon” eller ”er ude at 
køre lastbil”. 
Tømmermænd har mange 
spøjse kælenavne, og det er 
så også det eneste sjove, der 
er i at have gennemført en 
aften uden nåde… og der-
for må betale den ondeste 
pris ved kasse et dagen 
derpå. 
Tømmermænd opstår bl.a. i 
en cocktail af for meget al-
kohol og for lidt vand. Al-
kohol er vanddrivende, og 
kroppen er derfor i væske-
underskud, når man kom-
mer hjem fra byen - også 
selv om har fået rigeligt 
med våde varer i løbet af 
aftenen.  
Der er mange gode kure og 
tips til, hvordan man be-
kæmper tømmermænd. 
Nogle sværger til en repara-
tionspilsner, og om det er 
der kun et at sige: Lad være. 
Du bekæmper jo heller 
ikke ild med benzin. 
 
Drik et glas saltvand er 
også et kendt tip - du kom-
mer formentlig til at kaste 
op af det, og gør du ikke, så 

vil du blot være tørstig re-
sten af dagen. Andre tror 
på fastfood og dårligt tv 
som den eneste vej ud af 
mørket, og atter andre på 
kaffen som helsebringende 
eliksir. Kaffe er vanddri-
vende, så det er måske ikke 
den bedste ide - og det 

samme gælder for mange 
teprodukter.  
Det, der faktisk virker på 
tømmermænd, er masser af 
vand og masser af frisk luft. 
Smid eventuelt et par ho-
vedpinepiller ind undervejs.  
Skal du have fastere føde, 
så er lette retter med 

mange grøntsager og fibre 
et godt bud. 
Der er således rigtig mange 
kure og gamle husråd mod 
tømmermænd, men uanset 
om de virker eller ej, så vil 
tømmermændene uanset 
behandlingen gå over med 
tiden.

Julefrokostens trælse følgesvend

Tømmermænd vil gå over med tiden, men måske er det værd at prøve en kur eller et gam-
melt husråd mod lidelserne, mens tiden alligevel går. Foto: Ingimage.com 
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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

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

BLIKKENSLAGER 
ARBEJDE  

 
 
 

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

Tagrender - så er det blikkenslageren...

Bolderslev  
julehygger
Efter to år, hvor »Jule-
hygge« i hallen har været af-
lyst grundet corona er 
Bolderslev Rideklub, BVU, 
Bolderslev Lokalråd og 
Bolderslev  Fritidscenter  
nu igen klar til at invitere 
hele Bolderslev til en festlig 
eftermiddag i Fritidscentret. 
 
Hans Peter Jensen opfor-
drer alle til at møde op: »Vi 
håber, at mange vil tage 
hele familien med til jule-
hygge. Det bliver en efter-
middag for hele familien, 
både børn, unge og ældre.« 
Festlighederne starter med 
opvisning og Luciaoptog i 
Ridehallen på Ringvejen, 
hvorfra julemanden vil gå 
med i optog. 
Optoget går ad Vestergade, 
Hovedgaden, Jernbanesvin-
get og via Stadionvej til hal-
len. 

I hallen er der lagt op til en 
masse julehygge og traditio-
nen tro er der besøg af sel-
veste julemanden. der har 
en julepose med til alle 
børn. 
»Det vil være mulighed for 
at købe gløgg, æbleskiver og 
kage og så har vi igen i år en 
stor tombola med fine præ-
mier,« fortæller Hans Peter 
fra udvalget. 
 
Man kan også vinde en flot 
præmie på entrébilletten. 
En gavepakke til en værdi 
af kr. 800,00, et gavekort på 
kr. 400,00 samt 2 andre 
gaver er på højkant.   
»Det bliver forhåbentlig en 
dejlig eftermiddag, hvor 
hele byen har købt billet«, 
slutter Hans Peter Jensen 
håbefuldt.

Unge drikker mindre når de  
har lavet aftaler om alkohol
Som forælder bør du tage 
stilling, tale sammen og lave 
aftaler med din teenager 
om alkohol.  
Det er budskabet fra ’Fuld 
af liv’, Kræftens Bekæm-
pelse og TrygFondens alko-
holindsats.  
Et højt alkoholforbrug i 
ungdommen kan have al-
vorlige konsekvenser. 
 
Kræftens Bekæmpelse og 
TrygFondens alkoholindsats 
’Fuld af liv’ opfordrer foræl-
dre til at lave aftaler om al-
kohol med deres teenagers.  
Har du og din teenager 
klare aftaler om alkohol? 
Hvis ikke, er det en god ide 
at få det - for unge, der har 
aftaler med deres forældre 
om alkohol, drikker mindre 
end andre unge. 
Kun 27 pct. af hjemmebo-
ende unge har aftaler med 
deres forældre om alkohol. 
Det viser tal fra rapporten 
’Unges alkoholvaner 2021’, 

som Kræftens Bekæmpelse 
og TrygFonden står bag. Og 
det er selvom 8 ud af 10 fak-
tisk angiver, at de har talt 
med deres forældre om al-
kohol. 
 
Alkoholvaner grundlægges 
i ungdommen 
Der er god grund til at lave 
aftaler med sin teenager om 
alkohol, for et højt alkohol-
forbrug i ungdommen kan 
have alvorlige konsekven-
ser. Det øger eksempelvis 
risikoen for ulykker, vold og 
konflikter. 
»Forældre spiller en afgø-
rende rolle, når det kommer 

til unges alkoholvaner. Vi er 
rollemodeller for vores 
børn, og samtidig er det 
vores ansvar at skabe nogle 
rammer, som vores børn 
kan handle indenfor, når 
det kommer til alkohol,« 
siger Peter Dalum, der er 
projektchef i Kræftens Be-
kæmpelse og TrygFondens 
alkoholindsats ’Fuld af liv’. 
 
I 2018 havde 1.722 unge i al-
deren 15-24 år kontakt med 
sygehuset pga. alkohol, og 
hver måned er alkohol 
skyld i gennemsnitligt ét 
dødsfald blandt unge. På 
den længere bane øger al-
kohol risikoen for over 200 
tilstande og sygdomme, her-
under mindst syv forskellige 
kræftformer. Og unge, der 
starter tidligt med at drikke 
alkohol, og drikker meget 
alkohol, har øget risiko for 
et højt alkoholforbrug se-
nere i livet. 
 
Far og søn har kontrakt 
17-årige Johannes Rosen -
gren og hans far Jacob er 
begge med i ’Fuld af liv’-
indsatsens nye kampagne-
film, der sætter alkohol- 
aftaler ind i en fodboldset-
ting: Her bliver en alkohol-

kontrakt mellem teenager 
og forældre fremstillet som 
en kontrakt mellem en fod-
boldklub og en ung profes-
sionel fodboldspiller.  
 
Også hele Danmarks fod-
boldkommentator Flem-
ming Toft medvirker i 
filmen for at skabe den rette 
stemning. Se kampagnefil-
men her: Få aftalen i hus 
med din teenager 
For far og søn er aftaler om 
alkohol dog ikke kun noget, 
der foregår foran kamera-
erne. Også derhjemme 
snakker de meget om alko-
hol og de skader, indtagelse 
af alkohol kan medføre. 
»Ligesom i filmen har vi 
også derhjemme en aftale 
om, at Johannes skal være 
hjemme senest kl. 2; med 
mindre han sover hos en 
ven eller kæreste. Og så må 
han ikke drikke sig fra sans 
og samling«, siger far Jacob 
Rosengren. 
 
Johannes Rosengren er glad 
for, at de har en åben dialog 
omkring alkohol i familien: 
»Det betyder meget for 
mig, at vi kan snakke om alt 
omkring alkohol der-
hjemme. Der er ikke rigtig 
noget, jeg skal holde hem-
meligt. Vores aftale gør det 
lidt mere overskueligt at 
vide, hvornår jeg skal være 
hjemme. Så slipper man 
også konstant for at skulle 
skrive sammen med sine 
forældre. Når jeg er til fest 
ved jeg, hvad mine forældre 
forventer«, siger Johannes 
Rosengren, og fortsætter: 
»Måske overholder jeg ikke 
aftalen fuldstændigt hver 
gang, men jeg prøver på 
det.«Følg med på www.tinglev.dk

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



Black Friday er black og 
ikke yellow, green eller 
white af en særlig grund: 
Der er sort af mennesker i 
butikkerne den dag - og det 
bliver bundlinjerne så også. 
Vi har fået mange ting fra 
USA: Burgers, Coca Cola, 
jeans, valentins dag, mors 
dag og halloween blandt 
andet.  
Senest har vi fået Black Fri-
day til samlingen. 
Den sidste fredag i novem-
ber måned - i år den 25. no-
vember - hvor butikkerne 
disker op med fantastiske 
tilbud og lange åbningsti-
der, og hvor der er sort af 

mennesker på tilbudsjagt 
og generelt bare på shop-
ping og indkøb.  
I USA skydes Black Fridag 
i gang efter Thanks- 
giving, og den tradition fik i 
2015 også sit gennembrud i 
Danmark. Der er ingen, der 
helt præcist ved, hvordan 
Black Fridag opstod i USA 
i starten af 1960’erne, men 
man mener, den blev black, 
fordi butikkerne var sorte 
af mennesker, og fordi bu-
tikkernes bundlinjer derfor 
også blev sorte.  
Black Friday skyder jule-
handlen i gang, og mens no-
vember altid har været en 

stille tid for detailhandlen, 
har Black Friday gjort må-
neden til en god forretning 
og mange steder pyntet på 
salgstallene.  
Siden den store shoppe- 
dag blev indført i Danmark, 
er dens popularitet kun 
gået én vej - opad og 
fremad. Black Friday har 
givet de fysiske butikker et 
svar overfor nethandlen og 
givet folk stor sult på at gå i 
centre, gågader og butikker 
for at gøre en masse gode 
handler og måske få købt 
en julegave eller tre i god 
tid. 

Black Friday afvikles 
for ottende gang

Hangarskibe 
siden 1910  
Hangarskibe har gennem 
flere krige og konflikter 
verden over haft en afgø-
rende rolle. Men hangarski-
bene er ikke af nyere dato, 
for den første start af et fly 
fra hangarskib skete alle-
rede 14. november 1910 og 
blev gennemført af den 
amerikanske flåde. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Hvis bladene 
bliver gule  
Man kan opleve, at bladene 
på nogle stueplanter bliver 
gullige, og det kan tyde på, 
at jorden i potten er for sur, 
hvorfor der bør plantes om. 
Gule blade kan også være 
tegn på, at planten mangler 
næring. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Hvis bilen sejler  
Støddæmperne hører til bi-
lens sliddele, og tegn på, at 
støddæmperne trænger til 
udskiftning, er blandt andet, 
at bilen sejler ved kørsel i 
store kurver, der opstår 
oliespild under støddæm-
perne, eller du kan høre en 
klaprende lyd fra støddæm-
perne, når bilen kører over 
bump. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Black Friday skyder julehandlen i gang, og der er gode muligheder for at gøre sine ga-
veindkøb til billige priser. Foto: Ingimage.com
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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

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

SikkerTrafik advarer mod 
Smartwatches i trafikken
Antallet af danskere, som 
ejer et smartwatch, er steget 
kraftigt de seneste år.  
I en ny kampagne advarer 
Rådet for Sikker Trafik og 
Forsikring & Pension mod, 
at man bruger sit smart-
watch bag rattet (regionale 
tal).  
  
De fleste har lært, at det er 
farligt og strafbart at bruge 
sin håndholdte mobil, når 
man kører. Nu advarer 
Rådet for Sikker Trafik og 
Forsikring & Pension om, at 
en ny, farlig tendens kan 
være på vej. 
  
I takt med at flere og flere 
danskere ejer et smart-
watch, er bekymringen, at 
det kan friste mange bilister 
til at tjekke og svare på 
sms´er, notifikationer og 
mails på deres smartwatch, 
mens de kører. 
  
I 2016 var der 3% af de 18-
69-årige danskere, der ejede 
et smartwatch. Det tal er nu 
steget til 21%, viser nye tal 
fra Indeks Danmark/Gallup 
Marketing. 
  
- Hvis uret på armen vibre-
rer og giver lyd, hver gang 
man får en besked, kan det 
være svært at lade være med 
at læse beskeden. Men det 
kan være lige så risikabelt at 
klikke på sit smartwatch og 
læse sin besked, som hvis 
man sad med en håndholdt 
mobil. Derfor advarer vi i 
en ny kampagne mod at 
bruge smartwatches bag 
rattet, siger Lisbeth Sahl 
Bauditz, seniorprojektleder 
i Rådet for Sikker Trafik. 
 
Selv om et stort flertal af bi-
listerne mener, at det er 
uacceptabelt at være uop-

mærksom bag rattet, så 
viser Rådet for Sikker Tra-
fiks årlige undersøgelser, at 
mange har svært ved at lade 
fx deres mobil være, når den 
ringer eller der kommer no-
tifikationer og beskeder. 
  
- Uopmærksomhed koster 
liv! Vi ved at uopmærksom-
hed eller manglende orien-
tering bag rattet er 
medvirkende årsag til flere 
end 100 trafikdrab om året. 
Der er mange måder at 
blive distraheret på når man 
kører bil, og nye gadgets må 
ikke få tallet til at stige. Det 
skal være mere sikkert at 
køre bil, så vi - og bilerne - 
kan komme sikkert frem, 
fortæller Pia Holm Steffen-
sen, underdirektør i F&P. 
  
Et vigtigt fokusområde 
Havarikommissionen for 
Vejtrafikulykker har under-
søgt en række voldsomme 
frontalkollisioner på lande-
vejene. Undersøgelserne 
viser, at i en markant del af 
ulykkerne var det uop-
mærksomhed, som var 

medvirkende årsag til at 
ulykkerne skete. 
 
I en af de dødsulykker, som 
Havarikommissionen un-
dersøgte, mener man, at det 
var et smartwatch, der 
havde taget førerens op-
mærksomhed.  
  
- Uopmærksomhed er gene-
relt et stort problem, som vi 
også ser i mange andre 
ulykker end frontalkollisio-
ner, og det er uheldigt, at 
smartwatches nu kommer 
til som endnu en potentiel 
distraktor på den i forvejen 
lange liste over ting, der kan 
aflede førernes opmærk-
somhed og føre til ulykker, 
siger Rikke Rysgaard, for-
mand for Havarikommis-
sionen for Vejtrafikulykker.  
  
Det giver et klip i kørekor-
tet, en bøde på 1.500 kroner 
og 500 kroner til Offerfon-
den, hvis man taster eller 
skriver på sit smartwatch fx 
for at læse eller skrive en 
besked, mens man kører bil.
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Indleveringsfrister 

Hele, halve og kvarte sider senest:  
ONSDAGE KL. 12.00 

Bekendtgørelser, taksigelser, 
tillykke samt mindre annoncer senest:  
TORSDAGE KL. 16.00

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

SAMME OPLAG I ALLE UGER: 
9.000 HUSSTANDE

Udgivelser  
2022 

Uge 2 onsdag/torsdag 12./13. januar 

Uge 4 onsdag/torsdag 26./27. januar 

Uge 6 onsdag/torsdag 9./10. februar 

Uge 8 onsdag/torsdag 23./24. februar 

Uge 10 onsdag/torsdag 9./10. marts 

Uge 12 onsdag/torsdag 23./24. marts 

Uge 14 onsdag/torsdag 6./7. april 

Uge 17 onsdag/torsdag 27./28. april 

Uge 19 onsdag/torsdag 11./12. maj 

Uge 21 tirsdag/onsdag 24./25. maj 

Uge 23 onsdag/torsdag 8./9. juni 

Uge 25 onsdag/torsdag 22./23. juni  

Uge 27 onsdag/torsdag 6./7. juli 

Uge 31 onsdag/torsdag 3./4. august 

Uge 33 onsdag/torsdag 17./18. august 

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

Uge 37 onsdag/torsdag 14./15. september 

Uge 39 onsdag/torsdag 28./29. september 

Uge 41 onsdag/torsdag 12./13. oktober 

Uge 43 onsdag/torsdag 26./27. oktober 

Uge 45 onsdag/torsdag 9./10. november  

Uge 47 onsdag/torsdag 23./24. november 

Uge 49 onsdag/torsdag 7./8. december 

Uge 50 onsdag/torsdag 14./15. december 

Uge 51 onsdag/torsdag 21./22. december 

ÅBNINGSTIDER: mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00
Tværvejen 5 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 40 38 · mail@iprinting.dk · www.iprinting.dk
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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

 

November 
     
    Lør.   26.    Kirkens Korshær Tinglev inviterer til julemarked kl. 10.00. 
 
     Tirs.   29.    ÆldreSagen inviterer til Julesangcafé i Rebbølcentret kl. 9.30. 
 
     Ons.. 30.    Burkal-Bylderup Seniorklub inviterer til adventsgudstjeneste  

i Burkal Kirke kl. 13.30. 
 

December 
     
    Tors.    1.     Terkelsbøl Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling i Borgersalen,  

Tinglev, kl. 19.00. 
 
     Søn.     4.     ÆldreSagen inviterer til gratis julekoncert i Rebbølcentret kl. 14.00. 
 
     Søn.     4.     Uge Forsamlingshus, Uge Fælles- og Ringriderforening og Uge Menighedsråd 

 inviterer til julefest i Uge kl. 14.00. 
 
     Tirs.     6.     Tinglev Husmoderforening afholder julemarked i Borgersalen kl. 19.00. 
 
     Tirs.     6.     Der Sozialdienst Buhrkall inviterer til julefrokost på Saksborg Kro kl. 11.30. 
 
     Ons.    7.     Sozialdienst Tingleff inviterer til julefrokost på Deutsche Nachschule kl. 17.00. 
 
    Tors.    8.     Bjolderup Menighedsråd afholder julekoncert i Bjolderup Kirke kl. 19.00. 
 
    Tors.    8.     Tinglev-Uge Pensionstforening afholder julelotto i Borgerhuset kl. 19.00. 
 
    Søn.  11.    I Bolderslev inviterer 4 foreninger til julehygge i byen fra kl. 13.00. 
 
     Man. 12.    ÆldreSagen inviterer til Jørn Buch foredrag i Rebbølcentret kl. 14.30. 
 
     Tirs.   13.    ÆldreSagen inviterer til Julesangcafé i Rebbølcentret kl. 9.30. 
 
     Ons.  14.    Burkal-Bylderup Seniorklub inviterer til juleafslutning i Slogs Herreds Hus  

kl. 13.30. 
 
     Tors.  15.    Tinglev Menighedsråd inviterer til julekoncert/Syng julen ind  

i Tinglev Kirke kl. 19.00. - fremtidens by!

B
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SLEV-VOLLER
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G
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Julehygge

Tilmelding til Otto tlf. 74 64 65 05 eller mail bofc6392@gmail.com

Entré 25 kr. 
pr. person 

incl. kaffe til 
voksne 

saft og juleposer  
til børn  

i Bolderslev 
søndag d. 11.  dec. fra kl. 13.00-16.00 

Billetsalget starter den 20. november 2022.

Kl. 13.00-13.30 
Opvisning og Lucia optog i  
ridehallen på Ringvejen. 

Kl. 13.30 
Optog fra Ridehallen og ned til  
fritidscenteret, Julemanden vil  
gå med i optoget. 

Rute:  
Vestergade - Hovedgaden -  
Jernbanesvinget -  
Stadionvej til hallen. 

Kl. 14.00 - ca. 16.00 
Julehygge i Fritidscentret.

Julemanden kommer og vi skal danse  om juletræet 

Æbleskiver, 
kager og  

gløgg  
kan købes 

VIND FLOTTE GAVER 
på entrébilletten  Billetterne skal være i hallen ved udtrækningen

TOMBOLA 

med mange  

gode  
præmier 

Arrangører:

Bolderslev  
Fritidscenter

Annoncen er sponsoreret af Bjolderup Sogns Handel- og Håndværkerforening

Tinglev IF kåret til »Årets Fodboldklub« i Region 4
Dansk/tysk medlemsboom 
er opskriften på Årets 
Fodboldklub 
 
Sådan skriver DBU Jylland, 
Region 4, i en pressemedde-
lelse, hvor de samtidig be-
kendtgør, at Tinglev IFs 
fodboldafdeling er blevet 
kåret til »Årets fodbold-
klub« i 2022. 
 
Tinglev IF fodbold er blevet 
rendt over ende af nye med-
lemmer det seneste år. 
Medlemsfordoblingen er 
sket på baggrund af en gry-
ende foreningskultur i et 
fællesskab med det lokale 
tyske mindretal.  
 
I Tinglev IF er de stolte. 

Stolte over, at en fodbold-
klub med knap 150 med-
lemmer på et år kan blive til 
en forening med fællesskab, 
dansk/tysk samarbejde og 
over 300 medlemmer. 
Klubben peger selv på et 
stærk samarbejde mellem 
fodboldudvalget og træ-
nerne, der har fokuseret 
benhårdt på nøje udvalgte 
værdier. 
 
Individuel spillerpleje  
og DBU Børneklub 
Forud for 2022 besluttede 
fodboldudvalget, at der til 
hvert hold skulle tilknyttes 
minimum to trænere, så 
hver enkelt spiller kan føle 
sig set og trænet hver gang. 
 

Primært børneårgangene 
har været i fokus. Her har 
klubben bl.a. prioriteret på 
sociale medier at bringe 
kampreferater med positivt 
fokus, uanset hvordan det 
resultatmæssige udbytte har 
været. Det har givet pote, 
idet både forældre og andre 
fans har været begejstrede 
over tiltaget. 
 
Tinglev IF valgte også at 
springe med på DBU Bør-
neklub-vognen for at signa-
lere og fortsætte arbejdet 
med, at børnefodbolden har 
førsteprioritet. 
 
- I Tinglev IF er det legen 
med bolden, der er i fokus, 
for fodbold skal være sjovt, 

er budskabet fra formand 
Jakob Jessen Schwarz. 
 
Prisen til Tinglev IF som 
Årets Fodboldklub blev 
overrakt ved DBU Jylland 

Region 4's årsmøde i Vejen. 
Med et stort tillykke bety-
der det også, at klubben er 
med i opløbet til at blive 
Årets Fodboldklub i Dan-
mark, hvilket afgøres i star-

ten af 2023. Med den regio-
nale pris følger en statuette, 
et diplom, en buket og et 
flot banner.

Fra venstre: Brian Christiansen (regionsbestyrelsen), Matthias Jeppesen (Grindsted GIF), 
Lise-Lotte Klinge (regionsbestyrelsen), Jakob Schwarz (Tinglev IF) og Jens Christian Han-
sen (regionsbestyrelsen). Foto: LLN Press
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Beachflag 
til inden- og  

udendørs blikfang.

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

- en del af Tinglev Bogtrykkeri

Kaffekrus 
med firmalogo, brug  
dem som branding eller  
reklamegaver.

Blokke med tryk 
Mange størrelsesvarianter. 

Vælg selv antal blade pr. blok.

Giveaway 
boks 
med bolsjer

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

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

Labels /  
klistermærker 
Både som papir og plastlabels 
om det er til inden- eller uden-
dørsbrug.

Markedsføring - Markedsføring - Markedsføring - det er vigtigt..!
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Har du rettelser/tilføjelser  
til din annonce?  

Eller ønsker du at få en  
annonce med? 

Så kontakt os  
senest  
d. 8. december

Jule- & nytårshilsner 
 bringes i Ugebladet uge 51 

onsdag/torsdag • 21./22. december 
 

Alle vore kunder og venner ønskes en glædelig jul

og et godt nytår med tak for året, der svandt!

Radio-Sørensen

Lilja og Henry Sørensen

Tinglev

Alle vore kunder ønskes en glædelig jul

og et godt nytår med tak for året, der svandt!

Min Købmand

Sabine og Per Ahrensberg

Bylderup

En glædelig jul og et godt nytår

med tak for året, der svandt.

Med venlig hilsen

Lendemark Entreprenørforretning

Karen Marie og Jens Jørgen Nielsen

Lendemark 85

Kunder og venner ønskes en glædelig jul

samt et godt nytår, med tak for året, der svandt.

KITEX

Kirsten Thygesen

Fogderup Bygade 23

Med tak for året, der svandt, ønsker vi 

vore kunder, venner og bekendte en glædelig jul

samt et godt og lykkebringende nytår.

Petersens Smede- og Maskinforretning A/S

Bylderup-Bov

Vi øn

forretningsfo

godt nytå

Tømrer
Nr. 

Vi ø
en 

SV Tingleff

wünscht allen Inserenten

Sponsoren, Zuschauern u

Mitgliedern ein fröhliche

Weihnachtsfest und ein 

SV Tingleff

ønsker alle annoncøre

medlemmer en rigtig g

2021!

Vore kunder, venner og forretningsforbindelser

ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

Tinglev Begravelsesforretning

Thomas, Helle og Kurt Jensen

Vi ønsker alle vore kunder en glædelig jul

og et godt nytår med tak for året, der svandt.

Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev

Tlf. 74 64 62 47

Tlf. 74 76 12 44

Vi ønsker alle en glædelig jul

og et godt nytår!

ønsker en glædelig jul 

og et lykkebringende 

nytår med tak for året, 

der svandt!

Alle vore kunder ønsk

en glædelig jul samt et god

Birgit og Anker Jørg

Vollerup, tlf. 23 39 09

Kim Bimme

øreskole

- ønsker en glæ

Tinglev Trafikskole

www.tinglev-trafikskole.dk

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Grønnevej 39 · 6

www.kroghklin

MURERMESTRENE

KROGH&KLING

Vi ønsker alle 

en glædelig jul 

samt et godt nyt

Venlig hilsen Niels og Dan

Vi ønsker vore kunder, venner og b

en glædelig jul og et godt nyt

Karl-Heinz Gehrt & Søn

Al-Ka Hegn & Porte a/s

Garverland 6 . 6372 Bylderup-

Vi ønsker kunder, venner og 

forretningsforbindelser 

en glædelig jul samt et godt nytår

A.C. Murerforretning

Bajstrup Østermark 6 · 6360 Tinglev

Glædelig jul og godt nytår

Kliple’ Mærken ønsker alle en glædelig jul samt 

et godt og lykkebringende nytår.

Et noget anderledes 2020 går på hæld. Året har 

stået i coronaens tegn og det betød desværre et 

aflyst Kliple’ Mærken. Vi håber og tror på, at vi

kan gennemføre til næste år.

Vi siger tusind tak til alle, der har bidraget, støttet 

eller på anden vis bakket op om Kliple’ Mærken.

Vi ses til Kliple’ Mærken 2021 - 2. weekend i juni.

Vi ønsker en glædelig jul 

og et lykkebringende nytår 

med tak for året der gik!

Vi ønsker alle en 

glædelig jul samt et godt nytår

HAVSTEDLUND

v/ Otto Madsen, Havsted 

tlf. 20 13 36 51 eller 74 64 74 51

HAVSTEDLUND • HAVSTEDLUND • HAVSTEDLUND

HAVSTEDLUND • HAVSTEDLUND • HAVSTEDLUND

Alle vore kunder og venner ønskes

en glædelig jul og et godt nytår!

Johann Andresen ApS

Uge · Tlf. 74 64 48 16

Vi ønsker alle vore kunder, samt venner og 

bekendte en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Tinglev Møbelforretning

Flemming og Susanne

Vore kunder, venner og forretningsforbindelser

ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

DSB Kiosk/Minibar og billetsalg

v/ Gitte Møhl

Stationsvej 33 · Tinglev

Uddeler og personale ønsker alle

et godt og lykkebringende nytår.

På gensyn i SuperBrugsen i det nye år!

SuperBrugsen

Tinglev

Alle vore kunder og venner ønskes en glædelig jul

og et godt nytår med tak for året, der svandt!

Sydglas Danmark

Håndværkersvinget 12 · Tinglev

Vore kunder, venner og forretningsforbindelser

ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

Mads Clausens Vej 2 · Tinglev

Alle vore kunder og venner ønskes 

en glædelig jul og et godt nytår 

med tak for året, der svandt!

Tømrermester Klaus L. Hansen

Hovedgaden 110a · Tinglev

Alle mine kunder og venner

ønskes en glædelig jul

og et godt nytår med tak 

for året, der svandt!

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Bolderslev Skytteforening

Vi ønsker vore venner, kunder 

og forretningsforbindelser en 

li jul samt et godt nytår

ik

Vi ønsker alle 

en glædelig jul og et godt nytår!

Tinglev Autocentral

Charlotte og Christian Sørensen

Kunder og venner ønskes

en glædelig jul og et godt nytår!

LANDSBYSLAGTEREN

v/ Claus Clausen & Søn

Smedager ApS

VVS, Smede- og Maskinforretning

Glædelig jul

Alle vore kunder, forretningsforbindelser 

og venner ønskes en glædelig jul samt 

et godt og lykkebringende nytår.

Smedagervej 37 · 6392 Bolderslev · Tlf. 74 64 62 67

www.smedager.dk

Alle vore kunder og venner ønskes en glædelig jul 

og et godt nytår med tak for året, der svandt.

Hans Holm Maskinforretning

Tinglev

Vi ønsker vore kunder, venner og bekendte

en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!

Med venlig hilsen

Karina og Henning Petersen

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Tak for året der er gået

Venlig hilsen

Rebbøl Pentanque

Vi ønsker vore kunder og venner

en glædelig jul og et godt nytår!

Kaj Petersen

Sottrup Mark

Ravsted Ungdoms- 

og Idrætsforening

ønsker alle medlemmer og sponsorer 

en glædelig jul og et godt nytår.

Vore kunder, 

venner og forretnings-

forbindelser ønskes 

en glædelig jul og 

et godt nytår!

Saksborg Kro & Blomster

Kunder, forretningsforbindelser og personale

ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt 

og lykkebringende nytår.

Christina Andresen

Burkal Kirkevej 1 · 6372 Bylderup-Bov

Tlf. 20 56 13 30

Kunder og venner ønskes

en glædelig jul 

samt et godt nytår

Leif Gaster

Skolegade 32 · 6780 Skærbæk

Vi ønsker en glædelig jul 

og et lykkebringende nytår 

med tak for året der gik!

Vi ønsker en glædelig jul og et lykkebringende nytår med tak for året der gik!

Alle mine kunder og venn

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder og venneren rigtig glædelig jul og et godt nytårmed tak for det svundne!

Gerda og Jørn HansenUge Autoservice

Alle lodsejere langs Bjendrup Mølleå, Gejlå samt
Sønderåen ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

Tinglev / BajstrupSportsfiskerforening

Alle kunder og venner ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for året, der svandt!
KOBI Kropsterapiv / Jakob  MikkelsenTerkelsbøl Bygade 24, 6360 TinglevTelefon 74 64 20 75

Alle vore kunder og venner ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for året, der svandt!
FrisørhusetBjarne Kristensen
Bolderslev

Bolderslev/Vollerup Ungdomsforeningønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, vi takker samtidig vore sponsorer - en særlig tak til alle medhjælpere, instruktører og medlemmer for god støtte i den udfordrende Covid-19 tid, der har medført en del ekstra arbejde for alle.

Bjolderup Sogns Handels- og Håndværkerforeningønsker en glædelig jul og et lykkebringende nytårmed tak for året, der svandt!

Alle mine kunder og venner ønskes en glædelig julog et godt nytår med tak for året, der svandt.

Vi ønsker alle en glædelig julog et godt nytår!

E-mail: Randishomeservice@gmail.comFacebook: Randis Homeservice - Tinglev 

Husk! Du kan bruge håndværkerfradrag - også når du får gjort rentRing gerne for et uforpligtende tilbudtlf. 22 79 62 70

Jeg ønsker 
kunder, venner og 

forretningsforbindelser
en glædelig jul 

samt et godt nytår

Randis Homeservice

Tlf. 74 64 40 38 
mail@iprinting.dk

JULEKONCERT I 
BJOLDERUP KIRKE 

 

TORSDAG DEN 8.  
DECEMBER KL. 19.00 
 
KOMPONIST OG BASSIST 
 

NIELS PRÆSTHOLM 

 

MED GRUPPE OG SOLIST: 
JOSEFINE CRONHOLM 
 
STEMNINGSFULDE 
JULESANGE OG SALMER 
FRA HELE VERDEN 
 
 
DER SERVERES LIDT GODT TIL GANEN 
EFTER KONCERTEN 
 
EENNTTRRÉÉ  110000  KKRR.. 
 
GRATIS FOR BØRN. FORSALG MED  
RABATPRIS PÅ BJOLDERUP-UGE.DK

Bylderup  
Kirke 
 
 

Arrangementer i  
november og december  
  
Søndag d. 27/11 kl. 19.00: Adventsmøde  
v/Robert Bonde Hansen med efterfølgende  
foredrag og kaffe i Kirkekroen. 
 
Torsdag d. 1/12 kl. 19.00: Julekoncert  
med Tønder Gospelkor 
 
Søndag d. 4/12 kl. 16.00: De ni læsninger 
 
Søndag d. 11/12 kl. 16.00: Luciaoptog 
 
Lørdag d. 24/12 kl. 13.00: Juleaftensgudstjeneste 
 
Søndag d. 25/12 kl. 10.30: Gudstjeneste  
Juledag kl. 10.30  

Venlig hilsen 
Bylderup Sogns Menighedsråd 

  
I Bylderup Sogn er der valgt  

menighedsråd for 2022-2024 
 
Det nyvalgte menighedsråd træder i funktion ved 
kirkeårets begyndelse søndag d. 27. nov. 2022.  
Det nye menighedsråd består af: 

Formand: Elisa B. Sørensen,  
Surreroj 65B, 6372 Bylderup-Bov 

Næst- og skovformand: Henrik Nissen,  
Surreroj 4, 6372 Bylderup-Bov 

Kasserer: Henning B. Johannsen,  
Surreroj 27, 6372 Bylderup-Bov  

Kirkeværge: Holger Lauritzen,  
Gravløkke 51, 6372 Bylderup-Bov  

Kontaktperson: Karin E. Jensen,  
Gravløkke 81, 6372 Bylderup-Bov     

Venlig hilsen 
Bylderup Sogns Menighedsråd

Aabenraa Kommune får 
tilsagn om 952.000 kroner 
til udsatte borgere 
 
Socialstyrelsen har givet 
Aabenraa Kommune til-
sagn om 952.000 kroner til 
projektet »Mit Budget«, der 
konkret skal hjælpe en 
række udsatte borgere med 
at få livet tilbage på ret kurs. 
Pengene tildeles borgeren, 
der i dialog med en sagsbe-
handler finder frem til, 
hvordan pengene bruges. 
 
15 udsatte borgere fra Aa-
benraa Kommune bliver en 
del af projektet »Mit Bud-
get«, som Aabenraa Kom-
mune har fået tilsagn om 
952.000 kroner til. Projektet 
sikrer den enkelte borger 
50.000 kroner, som borge-
ren i samarbejde med en 
sagsbehandler skal bruge på 
en måde, der er gavnligt for 
borgerens selvbestemmelse, 
rehabilitering og livskvalitet 

gennem borgerstyrede bud-
getter kombineret med so-
cial støtte. 
 
»Tilsagnet fra Socialstyrel-
sen er et godt projekt, som 
vi ikke kan vente med at 
komme i gang med. Det er 
konkrete penge til konkrete 
borgere, og vi får mulighed 
for at hjælpe de allermest 
udsatte af vores borgere 
med at komme på rette fod 
igen«, siger formand for Aa-
benraa Kommunes Social- 
og Seniorudvalg, Michael 
Christensen og fortsætter: 
 
»I Aabenraa Kommune 
prioriterer vi arbejdet med 
sårbare og udsatte, og der-
for var det også ideelt for os 
at søge netop denne pulje 
under Socialstyrelsen. Hvad 
enten borgeren er hjemløs 
og har brug for hjælp til et 
indskud, eller borgeren er 
arbejdsløs og kan bruge 
midlerne til at forbedre sine 

jobmuligheder, så er det 
også i vores interesse. 
 
De 15 borgere i projektet 
visiteres via Aabenraa 
Kommunes sagsbehandlere, 
der løbende drøfter ud-
møntningen af midlerne til 
at forbedre job-, bolig- eller 
livssituation. I samarbejde 
udarbejdes en handleplan, 

der beskriver indsatsens 
overordnede mål, ønsker og 
formål med deltagelse i pro-
jektet. Det er borgeren selv, 
der skal definere, hvad der 
er behov for. 
 
Det er sagsbehandleren, der 
godkender planen og frigi-
ver midlerne til brug for 
borgeren. Med en hånd-

holdt og konkret indsats 
tror vi på, at vi kan være 
med til at skabe en forbed-
ret livssituation for 15 af 
vores mest udsatte borgere 
i tæt samarbejde med bor-
gerne selv. Som organisa-
tion har vi altid et ønske om 
at understøtte borgerens re-
alisering af egne ønsker og 
målsætninger, og i det her 

projekt får vi gode forud-
sætninger for netop det«, 
siger Karen Storgaard Lar-
sen, der er direktør for So-
cial- og Sundhedsforvalt- 
ningen i Aabenraa Kom-
mune. 
 
Projektperioden løber fra 1. 
december 2022 til 31. de-
cember 2024.

Tilsagn om 952.000 kroner til udsatte borgere



20

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.  
27. november:  
1. søndag i advent kl. 10.30  
v/Søren Wogensen 
 
4. december:  
2. søndag i advent: kl. 10.30  
v/NN 
11. december:  
3. søndag i advent: kl. 19.00  
v/Søren Wogensen 
18. december:  
4. søndag i advent: kl. 10.30 
v/Søren Wogensen 
24. december:  
Juleaftensdag:  
kl. 10.30: Kirken  
v/Søren Wogensen 
kl. 13.30: Forsamlingshuset 
i Sofiedal  
v/Søren Wogensen 
kl. 16.00: Kirken  
v/Søren Wogensen 
25. december:  
Juledag: kl. 10.30  
v/Søren Wogensen 
31. december:  
Nytårsaftensdag: kl. 14.00  
v/Søren Wogensen 
 
8. januar:  
1. s. e. Hellig Tre Konger: kl. 9.00  
v/Søren Wogensen

KOMMENDE 
AKTIVITETER 
 
Ældreeftermiddag  
efterår 2022 i Den Gamle Skole  
ved Tinglev Kirke 
 
• Den 30. november: 

Foredrag v. Christa Mailand 
om demens. 

• Den 14. december:  
Julefrokost. 

 
Ældreeftermiddage starter kl. 
14.30 og slutter kl. 16.00. 
I indeværende år er det gratis at 
deltage 
Julefrokost inkl. en snaps og en 
øl koster kr. 100,- 
 
Deltagelse til Ældreeftermiddage 
i 2023 koster 25 kr. pr. gang. 
Sommerudflugt koster kr. 100,- 
Julefrokost kr. 100,-. 
 
Husk, alle er velkomne og vi ses.

STILLINGER 
 
Tinglev Kirke søger en kirke-
gårdsmedhjælper/gartner og en 
kirkesanger. 
 
Se annoncerne andetsteds i 
Ugebladet.

ORGANISTEN  
MEDDELER 
 
Travlhed i Tinglev kirkes  
musikværksteder 
Der er stor aktivitet og travlhed i 
begge Tinglev kirkes kor.  
 
Vi er i fuld gang med at forbere-
de os til den årlige 
Julekoncert/Syng julen ind. 
Det bliver i år torsdag den 15.  
december kl. 19.00.  
En skøn koncert med Luciapi-
gerne, børnekoret, sognekoret og 
forskellige sangsolister.  
 
Der vil også være mulighed for li-
ge at få rørt stemmen, til et par 
velkendte julesange. 
 
Som sædvanligt medvirker kir-
kens lille salonorkester, som lige 
sætter prikken over i’et. 
I år har vi en også lille  
overraskelse i ærmet.  
Vi glæder os til at spille og synge 
for jer 
 
Børnekor  
For børn fra 1. – 3. klasse  
Tirsdage fra kl. 14.30 – 15.30   
Det foregår i »Den gamle skole« 
og af og til også i kirken. 
 
Sognekor  
Onsdage kl. 19.00 i Kirken  
Vi synger fra 19.00 - 20.30 og 
hygger efter-følgende med kaffe 
og kage i »Den gamle skole«   
 

Vi har plads til flere!

PRÆSTEN  
MEDDELER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Julens gudstjenester 
Juleaftensdag, d. 24. december  
er der gudstjeneste to gange i 
Tinglev Kirke:  
kl. 10.30 og kl. 16.00. 
 
Ligeledes er der juleaftensdag 
gudstjeneste i forsamlingshuset i 
Sofiedal kl. 13.30. 
 
Juledag, d. 25. december, er der 
gudstjeneste i Tinglev Kirke kl. 
10.30.  
Brandværnsorkesteret spiller i 
kirken forud for gudstjenesten i 
tidsrummet fra kl. 10. Vel mødt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytår 
Nytårsaftensdag er der gudstje-
neste i Tinglev Kirke kl. 14.00.  
 
Bagefter skal vi ønske hinanden 
et godt nytår med et lille glas 
boblevand og en bid kransekage. 
Vel mødt! 

MENIGHEDSRÅDET 
MEDDELER 
 
Næste ordinære møde:  
tirsdag d. 17. januar kl. 19.00

INDRE MISSION 
 
NOVEMBER  
Torsdag den 24. kl.19.30 
Møde i Den gamle Skole 
v/ Sognepræst Heine Holmgård 
Bedsted sogn 
  
DECEMBER  
Torsdag den 1. kl. 19.30 
Adventsfest i Den gamle Skole 
Simon Schøler Kristensen 
Promissio 
Bortlodning

KIRKELIGE  
HANDLINGER 
 
Bisatte og  
begravede: 
1. november:  
Henrik Christian Jepsen 
4. november:  
Karl Wilhelm Christiansen

Der samles  
ind til julehjælp  

ved gudstjenesterne  
i resten af 2022.

TINGLEV KIRKE
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RAVSTED KIRKE 
 

Sognepræst                           
Embedet er vakant ved Søren  
Wogensen, tlf. 92 43 33 33.  
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 
 
 Følg os på facebook: Ravsted Sogn   

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   

kirke nyt

Nyt fra menighedsrådet 
 
I denne på flere måder mørke tid, har menighedsrådet valgt at sætte lys på 
kirken, som vi plejer. MEN hvorfor ikke spare de penge – med de nuværende 
priser. Vi har nogle ret nye lamper og gode energibesparende pærer i, så vi 
synes godt vi kan tillade os at vægte lyset i denne mørke tid.  
 
Vi ved at mange borgere i Ravsted nyder og værdsætter den flotte oplyste 
bygning i vintermånederne. 
Vi ved også, at lyset for en del borgere, betyder rigtig meget for deres humør 
og livsgejst i disse måneder. Vi opfordrer til at nyde vort smukke tårn, der 
snart har stort jubilæum. 
 
Ninna Madsen har endnu engang 
og til stor glæde for børnene, ar-
rangeret et forløb med Små-
børnssang i Ravsted kirke for 
børn i alderen 1-3 år. Dette er en 
rigtig god oplevelse for børnene 
og Ninna sørger på en god og 
fortryllende måde at fange alle 
børns interesse. ALLE med børn 
i alderen 1-3 år er velkommen til 
at deltage og arrangementet er 
gratis. 
 
Familiegudstjenesten ved Morten 
Brosbøl Vibert havde hele 105 
deltagere. Vi havde en FEST! Den 
efterfølgende lasagne gled også 
bare ned. 

Nyt fra præsten 
 
Processen med at ansætte en præst er i fuld gang.  
Opslaget kan læses på Ravsted Sogn.

Find os på Facebook og giv os et like: Ravsted sogn 

Gudstjenester og andre aktiviteter i Ravsted  
Søndag d. 4.12. kl. 16.00: Gudstjeneste ved Bjarne Hjort. 

Lørdag d. 10.12. kl. 10.00:  Lørdagsdåbsgudstjeneste  
ved Søren Wogensen. 

Tirsdag d. 13.12. kl. 17.00: De 9 Læsninger og Lucia. 

Juleaftensdag, d. 24.12. kl. 14.30: Juleaftendagssgudstjeneste  
ved Bjarne Hjort. 

2. juledag, d. 26.12. kl. 10.30: Julens salmer ved Tina Ommen. 

Lørdag d. 31.12.22 kl. 14.00: Nytårskur ved Bjarne Hjort. 
 
SÆT også X i kalenderen d. 19.1.23,  
hvor De Synnejyske Knejte kommer og spiller.

300 borgere til møde omkring 
fjernvarme i Bolderslev

Interessen for fjernvarme i 
Bolderslev er stor, og på et 
borgermøde i sidste uge 
deltog omkring 300 interes-
serede borgere fra Bolders-
lev og omegn. 
 
»Bolderslev ønsker fjern-
varme og ønsker uafhæn-
gighed af naturgas samt 
reduktion af Aabenraa 
Kommunes CO2 udledning. 
Der er også et stort ønske 
om at sikre, at vi er et at-
traktivt bosætningsom-
råde.« 
Sådan siger formanden for 
Bolderslev Lokalråd, Hen-
ning Frisk, og derfor har lo-
kalrådet i en længere 
periode arbejdet sammen 
med Aabenraa Fjernvarme 
om en løsning.  
 
Den lokale arbejdsgruppe 
har holdt mange møder 
med deltagelse af både Aa-
benraa Fjernvarme, repræ-
sentanter fra Aabenraa 
Kommune og ledelsen for 
Kohberg.  
På disse møder har gruppen 
udviklet forskellige løs-
ningsmuligheder og drøftet 
processen fremadrettet.  
 
På et borgermøde i Bold-
erslev Fritidscenter torsdag 
i sidste uge præsenterede 
Tommy Palmholt, direktør 
for Aabenraa Fjernvarme, 
de forskellige muligheder 
for fjernvarme i Bolderslev.  
 

Endvidere præsenterede 
René Normann Christen-
sen, direktør hos Kohberg, 
virksomhedens planer og 
ideer for et muligt samar-
bejde med Aabenraa Fjern-
varme og Bolderslev by i 
forhold til overskudsvarme 
mv. 
»Umiddelbart er mulighe-
derne for fjernvarme i 
Bolderslev store og realisti-
ske. De mange spørgsmål, 
der blev stillet i torsdags, var 
primære af praktisk karak-
ter og vidnede om stor op-
bakning,« fortæller Hen - 
ning Frisk. 
 
Opbakningen blev også be-
kræftet ved simpel hånds-
oprækning på spørgsmålet 
om, hvor mange, der øn-
skede fjernvarme i Bolders-
lev. Næsten alle, incl. Bolig - 
Syds repræsentant (89 boli-
ger), rakte hånden op! 
Der er flere muligheder for 
at skaffe den nødvendige 

energi og en af dem er over-
skudsvarme fra Kohberg. 
Varme fra »elkedler« koblet 
på lokale vindmøller, op-
kobling på fjernevarmesy-
stem med rørledning til 
Rødekro og andre løsninger 
blev også vel modtaget af 
de fremmødte. 
 
Processen 
Det forventes, at et egentligt 
projekt kan sendes til god-
kendelse indenfor nogle 
måneder. Derefter vil Aa-
benraa Fjernvarme stå for 
tilmeldingsprocessen og når 
der er opnået det ønskede 
antal tilmeldte, kan arbejdet 
med at grave over 10 km rør 
ned i jorden starte.  
»Den endelige tidsplan og 
de endelige priser meldes 
ud samtidig med tilmel-
dingsprocessen igangsættes 
og hvis man har spørgsmål, 
kan man altid kontakte lo-
kalrådet,« slutter en godt 
tilfreds Henning Frisk.

– OM VI KAN SÆLGE 
SOMMERHUSET? - prøv 
MIKKELSEN - TOFTLUND 
www.74831280.dk

LEJLIGHED  
Bylderup Bov 
Lejlighed 65 m2, bestå-
ende af stue, soveværel-
se, køkken/alrum samt et 
lille kammer. Endvidere 
en lille have til. 
Pris 2850,- + forbrug 

Henvendelse 
Tlf. 53 73 83 90 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BONDEHUS I BURKAL  
Byggeår 1897. Grundareal 119 m2.  
Garage 50 m2. Udhus ca. 40 m2. Grund 2634 m2.  
Nyt tag i 2006. Combifyr. Pris kr. 515.000. 

Henvendelse 
Tlf. 91 28 50 84 eller 50 50 45 68 
mail: ediththomsen@hotmail.com

BOLIG
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ABC

Jule
konkurrence

Sæt X ved løsningen A B C

1.ugeEt bynavn symboliserer 
navnet på stjernen 
i toppen af juletræet. 
Hvilket?
A = Jerusalem
B = Betlehem
C = Babylon

Navn: 

Adresse: 

Postnummer / By: 

Telefon/e-mail: 

Klip kuponen ud af avisen og aflever den hos Tinglev Bogtrykkeri,  
Tværvejen 5, 6360 Tinglev, senest fredag d. 2. december.  

Du kan også scanne sedlen og maile den på mail@iprinting.dk 
KUN 1 lod pr. deltager. Vinderne offentliggøres i uge 49.  

Præmier kan afhentes hos Ugebladet frem til den 14. januar 2023.

Præmier Tinglev Handels-, Håndværker og  Industriforening  
trækker lod blandt de rigtige svar om 2 gavekort på 100 kr.  
                   til byens butikker. 

Tinglev HHI har mange aktiviteter  
i årets løb, men julen er en højtid, hvor  

vi gerne vil sprede lidt ekstra hygge 
og glæde i hjemmene.

S V A R K U P O N

Gæt og vind et  
gavekort der kan  

bruges i hele kommunen 
og hos mange  
af Tinglev HHIs  

medlemmer

Uge 

47

Behov for julehjælp?

Julen nærmer sig... 
 

Du kan søge en julepakke med julemad og lidt julegodter  
ved at sende en SMS til Helle på mobil 6168 5030 senest den 9. december 2022. 

 
Tilbuddet er for familier, der er bosiddende i 6372-området. 

Vi har et begrænset antal julepakker, men vi håber, der er nok til alle. 
 

Julepakkerne afhentes torsdag den 22. december 2022 kl.16.00,  
Bylderup Bov Bygade 33, hvor vi byder på kaffe, julesange og julebudskabet,  

hvis I har tid og lyst.  
Luthersk Mission Bylderup-Bov ønsker alle en rigtig glædelig jul! 

Tinglev-Uge 
Pensionistforening 
afholder 

Julelotto  
i Borgerhuset i Tinglev  
tirsdag d. 8. december kl. 19.00 
 
Alle kan deltage. 

Bestyrelsen

 
 
TINGLEV 
Søndag d. 27. kl. 10.30. 
Søndag d. 4. kl. 10.30.  
UGE 
Søndag d. 4. kl. 14.00.  
BJOLDERUP 
Søndag d. 27. kl. 10.30.  
BURKAL 
Søndag d. 27. kl. 10.30. 
Søndag d. 4. kl. 10.30.  
BYLDERUP 
Søndag d. 27. kl. 19.00. 
Søndag d. 4. kl. 16.00.  
LM BYLDERUP-BOV 
FRIMENIGHED 
Søndag d. 27. kl. 10.30. 
Søndag d. 4. kl. 10.30.

Gudstjenester

Royal Run kommer til  
Aabenraa næste år
Når den royale motionsbe-
givenhed Royal Run afvik-
les for femte gang, er 
Aabenraa for første gang 
værtsby for løbet. 
 
Der bliver lagt op til en fol-
kefest, når Aabenraa næste 
år for første gang skal lægge 
gader til den royale mo-
tionsbegivenhed Royal 
Run, som finder sted 2. pin-
sedag.  
Aabenraa Kommunes 
borgmester, Jan Riber Ja-
kobsen, glæder sig over, at 
den efterhånden traditions-
rige begivenhed for første 
gang kommer til Aabenraa. 
 
»Jeg ser frem til et brag af 
en folkefest i Aabenraas 
gader, som skal være med til 
at promovere Aabenraa 
som både en sund kom-
mune og ikke mindst en 
kommune, som går op i at 
dyrke breddeidrætten, hvor 
alle har mulighed for at 
være med uanset alder, køn, 
seksualitet og race samt fy-
siske og psykiske forudsæt-
ninger«, siger Jan Riber 
Jakobsen. 
 
Folkefest for alle 
Selvom navnet Royal Run 
betyder kongeligt løb, behø-
ver man ikke at løbe for at 
være med. Borgmesteren 
opfordrer derfor alle til at 
»løbe med« eller på andre 
måder bakke op om begi-
venheden. 
 
»Det fantastiske ved Royal 
Run er, at alle kan være 
med, og derfor er arrange-
mentet også i god tråd med 
Aabenraa Kommunens 
fokus på breddeidræt. Men 
uanset om man løber, går 
eller hepper med fra sidelin-
jen, håber vi, at alle vil støtte 
op om Royal Run i Aaben-
raa, så det bliver til den 
store folkefest, som der er 
lagt op til,« siger borgme-
steren. 
 
Kongeligt besøg 
Med enten H.K.H. Kron-
prinsen eller H.K.H. Kron-
prinsessen i spidsen er der 

lagt i ovnen til folkefest, 
hvor deltagerne får mulig-
hed for både at løbe eller gå 
distancer helt ned til en mil 
(1,609 km), eller bare del-
tage i folkefesten. Royal 
Run arrangeres i et samar-
bejde mellem DGI og DIF, 
og i Aabenraa er det den lo-
kale afdeling af DGI, som 
er med til at arrangere 
Royal Run, og her er man 
allerede begyndt at tælle 
ned til dagen. 
 
»Vi er enormt stolte og 
beærede over, at DGI Søn-
derjylland sammen med 
Aabenraa Kommune er en 
del af Royal Run 2023. Aa-
benraa kommer til at danne 
en fantastisk ramme for det 
her store event, og vi er 
sikre på, at de sønderjyske 
foreninger kommer til at 
bakke rigtig godt op om 
endnu et royalt løb i Søn-
derjylland«, udtaler for-
mand for DGI Sønder- 
jylland, Hanne Lene Hau-
gaard. 
 
Tilbage til Sønderjylland 
Royal Run blev første gang 
afviklet i forbindelse med 
H.K.H. Kronprinsens 50 års 
fødselsdag i 2018, og har si-
denhen gået sin sejrsgang i 
flere byer i Danmark og re-
sten af Rigsfælleskabet. 
 
Sidste gang Royal Run var i 
Sønderjylland var i 2021, da 
Sønderborg var værter for 
den royale motionsbegiven-
hed, og blandt andet derfor 
ser Danmarks Idrætsfor-
bund frem til, at begivenhe-
den vender tilbage til 
Sønderjylland. 

Foto: Lars Møller 
 
»Vi har i år gerne villet til-
bage til det sønderjyske, for 
var der noget sønderjy-
derne er gode til, da vi af-
holdt Royal Run i 
Sønderborg i 2021, så var 
det at stable en stor folke-
fest på benene. Det glæder 
vi os naturligvis til at opleve 
igen i Aabenraa«, siger ad-
ministrerende direktør i 
Danmarks Idrætsforbund 
og medlem af Royal Runs 
styregruppe, Morten Møl-
holm Hansen. 
 
Royal Run i fem byer 
Royal Run finder næste år 
sted i København/Frede-
riksberg, Nykøbing Falster, 
Nyborg, Herning og så altså 
også i Aabenraa. 
 
Om Royal Run                  
Royal Run afholdes 2. pin-
sedag og i 2023 finder sted i 
Aabenraa, Herning, Ny-
borg, Nykøbing Falster og 
København/Frederiksberg. 
Royal Run blev første gang 
afholdt i 2018 i anledning af 
H.K.H. Kronprinsens 50-års 
fødselsdag. 
Man kan løbe og gå distan-
cerne One mile (1,6 km), 5 
km og 10 km. 
 
Royal Run arrangeres af 
idrætsvisionen Bevæg dig 
for livet – som DIF og DGI 
står bag – og Dansk Atletik. 
TV 2 og Regionerne er me-
diepartner på Royal Run, 
og TrygFonden, Nordea-
fonden og Novo Nordisk 
Fonden er strategiske part-
nere.
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Der Sozialdienst 
Buhrkall 
 

           Julefrokost  
 
Der Sozialdienst Buhrkall lädt alle Mitglieder und 
die Rapstedter zum  
Julefrokost  
am Dienstag, den 6. Dezember 2022 
um 11.30 Uhr im Saxburger Krug ein 
 
Es wird ein traditionelles julefrokost serviert. 
Preis: 150,- Kr. + Getränke 
Für das Julklap sollte jeder ein Geschenk im Wert 
von ca. 30,-Kr. mitbringen. 
 
Anmeldungen bis zum 29. November an 
Margit Hinrichsen: 28 59 22 67 
 

Auf rege Beteiligung hofft der Vorstand

Burkal-Bylderup 
Seniorklub  

inviterer til 

Adventsgudstjeneste 
i Burkal Kirke  
onsdag den 30. november kl. 13.30 
Se nærmere i aktivitetskalenderen. 
 

Juleafslutning 
i Slogs Herreds Hus  
torsdag den 15. decemberkl. 13.30  
Se nærmere i aktivitetskalenderen. 
 
Tilmelding senest den 23. november til Marian-
ne Christensen, tlf. 60 39 56 13 eller Margit Fe-
stersen, tlf. 30 66 49 69. 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

JULE- 
MARKED 

i Kirkens Korshærs butik  

lørdag d. 26. november 
kl. 10.00-13.00  
 
Der serveres kaffe og småkager, 
og så er der tombola og salg af 
juledekorationer. 
 
Kl. 11.30 er der Luciaoptog. 
   

På gensyn til et  
hyggeligt julemarked 
 
Kirkens Korshær 
Centerpladsen, Tinglev

Burkal - Bylderup Pastorat  
julehjælp 2022 
 
Burkal – Bylderup Pastorat uddeler julehjælp  
til trængte familier hjemmehørende i pastoratet. 
 
Hvis du ønsker at søge om julehjælp, skal du skri-
ve lidt om dig selv og din familie, hvor du bor, og 
hvorfor du har behov for julehjælp. 
 
Ansøgningen skal sendes til sognepræst  
Poul Erik Gildhoff, pegi@km.dk eller afleveres i  
præstegårdens postkasse senest d. 25. nov. 2022. 
 
Menighedsrådene tager derefter stilling til ansøg-
ningen og tildeler efter drøftelse. 
 

Venlig hilsen 
Burkal og Bylderup Menighedsråd

Tinglev   
Tag gerne en nabo eller ven med. 

Det foregår i Rebbølcentret. 
 Tilmelding ikke nødvendig ved  

nedenstående arrangementer.

Julesangcafé 
Tirsdage d. 29. nov. og 13. dec. kl. 9.30 
 
Gratis julekoncert og kaffebord 
Søndag d. 4. december kl. 14.00 
Underholdning med Rebbøl Swingband  
og Rebbøl Salonorkester samt muntre indslag.   
I pausen serveres et flot julekaffebord. 
Vi håber du kommer og tager  
en ven eller nabo med. 
 
Jørn Buch foredrag  
Danske kunstnere i Rom 
Mandag d. 12. december  
kl. 14.30

 

Julefest i Uge   

Velkommen til julefest for hele byen  
søndag d. 4. december kl. 14.00 
 
Eftermiddagen begynder i Uge kirke, hvor vi synger 
julen ind med elskede julesalmer og – sange.  
Vores julekor medvirker, og det bliver en god  
og hyggelig oplevelse for alle.  
 
Derefter fortsætter vi til forsamlingshuset,  
hvor vi kl. 15.15 mødes i gårdspladsen og går  
herfra hen og vækker julemanden.  
Der serveres risengrød, gløgg og æbleskiver.  
Der er trylleshow ved Pal Magic og julemanden  
uddeler poser til alle børnene. 
 
Entré i forsamlingshuset: 30,- kroner. 
Børn under 3 år gratis. Gratis adgang i kirken. 
 

Arrangeres af Uge Forsamlingshus og  
Uge Fælles- og Ringriderforening  
i samarbejde med menighedsrådet

Terkelsbøl Vandværk 
afholder ekstraordinær  

generalforsamling 

torsdag d. 1. dec. 2022, kl. 19.00 
i Borgersalen i Tinglev 

 
Dagsorden: 
Vedtagelse om sammenlægning med Tinglev 
Vand værk og dermed nedlæggelse af Terkelsbøl 
Vandværk. 

----------------------------------------------------  
Ved flertal for vedtagelse afholdes  
der jvnf. § 12 ekstraordinær 

generalforsamling 
for endelig vedtagelse  
af ovenstående dagsorden 
torsdag. d. 1. dec. 2022 kl. 20.30 
i Borgersalen i Tinglev 

  
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Terkelsbøl Vandværk
Folkekirkens Nødhjælp har 
som den første store nød-
hjælpsorganisation i verden 
besluttet at tage livslangt 
klimaansvar og investerer 
massivt i en grønnere frem-
tid.     
 
Nødhjælpsorganisationen 
har beregnet sit historiske 
klimaaftryk og tager ansvar 
for at opfange de udlednin-
ger af drivhusgasser, der er 
udledt gennem 100 års nød-
hjælpsoperationer.   
 
Desuden sætter Folkekir-
kens Nødhjælp helt nye am-
bitiøse standarder for at 
reducere alle fremtidige ud-
ledninger.  
Generalsekretær i Folkekir-
kens Nødhjælp, Birgitte 
Qvist-Sørensen siger:    
»I Folkekirkens Nødhjælp 
er vi førstehåndsvidner til, 
at klimaforandringerne for-
driver og udsulter millioner 
af mennesker i verden. Så 
for os er det indlysende at 
gå forrest – og tage ansvar 
for vores historiske udled-
ninger ved at investere i kli-
mapasning og træplantning 
i udviklingslandene. Det er 
til gavn for mennesker, der 
allerede er hårdt ramt og 
truet på livet af ekstremt 
vejr, tørke og oversvømmel-
ser.«     
 

Derfor investerer Folkekir-
kens Nødhjælp nu massivt i 
klimatilpasning. Nødhjælps-
organisationen planter 
280.000 træer, der kan op-
tage de 165.000 tons driv-
husgasser, som 
organisationen har udledt 
gennem 100 år. Det drejer 
sig om udledninger fra nød-
hjælpsflyvninger, udsen-
delse af medarbejdere til 
verdens brændpunkter, 
kontordrift i Danmark og 
verden, drift af genbrugsbu-
tikker etc.    
 
Træerne plantes som en in-
tegreret del af udviklingsar-
bejdet med klimatilpasning 
til gavn for fattige bønder 
og samfund i Uganda.     
 
»Det er naturligvis ikke mu-
ligt at gøre op for alle forti-
dens klimaugerninger. Men 
vi kan estimere fortidens 
udledninger og på den bag-
grund tage ansvar ved at in-
vestere i klimatilpasning og 
træplantning til gavn for 
mennesker i udviklingslan-
dene. De betaler den høje-
ste pris for de klimaforan - 
dringer, som de har den 
mindste aktie i,« siger Bir-
gitte Qvist-Sørensen.         
 

Folkekirkens Nødhjælp 
tager klimaansvar for 
100 års nødhjælp
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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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