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Kraftig udtynding i byen: 

Elskovsstien
er blevet noget luftig ...



Ny borger i Bolderslev 
Skoledistrikt?
… hvis ja, byder Bolderslev Lokalråd hermed 
hjertelig velkommen

Stedet hvor alle er velkomne i et åbent 
og aktivt fællesskab - et landsbysam-
fund i balance og harmoni med rumme-
lighed og plads til forandring.

1100 engagerede indbyggere

Nærmeste dagligvarebutikker
Hjordkær 5 km - Tinglev 8 km - 
Rødekro 10 km - Aabenraa  
Centrum 12 km
  
Omkring 50 aktive foreninger 
   
Lynhurtig fibernet

Skole, SFO, Børnehus

Facebook: Bolderslev Lokalråd 
Hjemmeside: www.bolderslev.dk
E-mailadresse: info@bolderslev.dk

Vi er glade for, at valget blev vores sko-
ledistrikt som bosætningssted.

Bolderslev Lokalråd blev stiftet i 2010 
med henblik på at sikre byens og lokal-
områdets fremtid. Den koordinerede og 
strategiske indsats er hele tiden i fokus. 
Gennem tiden er mange projekter og 
aktiviteter bragt i mål – og der arbejdes 
hele tiden hen mod nye mål. Alt sam-
men et bevis på en engageret befolk-
ning med en fælles vision og strategi. Et 
utal af foreninger, gode forhold for bør-
nefamilier, naturområder og muligheden 
for forskellige bosætningsformer danner 
rammerne for et trygt og godt sted at 
være.

På lokalrådets hjemmeside findes yder-
ligere information om børnehus, skole, 
SFO, det rige foreningsliv og meget me-
get mere, som i store træk giver et bil-
lede af, hvad der sker i området samt et 
historisk indblik. 
Lokalrådet håber således at være med 
til at give det fornødne overblik for en 
god start.

Det er vores hensigt at give plads til alle 
og give råd og vejledning ved spørgs-
mål. Denne hensigt kommer til udtryk i 
vores vision – Bolderslev – fremtidens 
landsbysamfund:

BOLDERSLEV SKOLE 
Tlf. 73 76 83 22

BOLDERSLEV BØRNEHUS 
Grethe Vangsgaard Uth, tlf. 73 76 83 33

BVU: 
Jørgen Fink Jørgensen, tlf. 40 15 67 86

GYMNASTIKUDVALGET: 
Mette Jessen, tlf. 51 37 66 19

HÅNDBOLDUDVALGET: 
Birger Jørgensen, tlf. 21 61 68 17

VOLLEYBALLUDVALGET: 
Lone Kristensen, tlf. 22 42 00 20

TENNISUDVALGET: 
Birgit Jessen, tlf. 21 78 86 57

BADMINTONUDVALGET: 
Gitte Jørgensen, tlf. 22 23 67 86

GOTOUR - VI GÅR I BOLDERSLEV: 
Gitte Sørensen / Annemarie Jensen

IDRÆT FOR ALLE 
Leif Hinrichsen, tlf. 21 79 10 34

SENIORKLUBBEN 
Bent Nielsen, tlf. 23 46 57 15

BOLDERSLEV LOKALRÅD: 
Henning Frisk, tlf. 23 61 22 94

B1950 
Michelle Wieczorek, tlf. 22 85 14 30

BOLDERSLEV SKYTTEFORENING 
Flemming Holm, tlf. 20 44 39 88

BOLDERSLEV RIDESKOLE 
Peter Schmidt, tlf. 30 20 93 91

BOLDERSLEV OG OMEGNS  
HUSHOLDNINGSFORENING 
Johanne Jørgensen, tlf. 21 76 21 06

UGE HUSHOLDNINGSFORENING 
Connie Dumstrei, tlf. 74 64 38 42

KFUM-Spejderne 
Per Johanning, tlf. 41 40 05 83

BOLDERSLEV FRITIDSCENTER 
Otto Jørgensen, tlf. 74 64 65 05  
eller bofc6392@gmail.com

BeTwEENklub 
Julie Kristensen, tlf. 22 55 61 67

FREM UGE 
Andreas Bonde, tlf. 74 64 63 60

MARKEDS-  & RINGRIDERUDVALG 
Toni Ravn, tlf. 40 42 64 74 

BJOLDERUP SOGNS HANDELS-  
& HÅNDVÆRKERFORENING 
Erwin Andresen, tlf. 74 64 48 16

VOLLERUP JAGTFORENING 
Henrik Bladt, tlf. 40 36 59 57

VOLLERUP FORSAMLINGSHUS 
Kurt Jørgensen, tlf. 51 31 48 30

URNEHOVEDSELSKABET 
Per Rasmussen, per@lindelygaard.dk

Æ CYKELGNISTE 
Anders Kolmos, tlf. 51 58 04 23
ako@ox-on.com

Bolderslev  
Forsamlingshus
- udlejer fest- og mødelokaler, 
borde og stole
Ring og hør nærmere
på 74 64 65 05 
bofc6392@gmail.com · www.forsamlingshus.net
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Østergade 8  6230 Rødekro  73 66 80 50 

Vi har i bestyrelsen intenst drøftet, 
hvordan vi kan afholde årets general-
forsamling. Med de skiftende restrikti-
oner og usikkerheder omkring corona 
og mutationerne, har vi valgt at ud-
skyde vores årlige generalforsamling 
til 2022. 
Vi ser dette som en force majeure si-
tuation, og da lokalrådets generalfor-
samling primært har et kommunikativt 
formål, har vi vurderet at dette var den 
bedste beslutning i forhold til at udvise 
samfundssind.
Alle bestyrelsesmedlemmer bakker 
op om dette, og har også accepteret 
at valgperioden forlænges med et år. 
Det vil sige at bestyrelsesmedlemmer 

på valg i 2021 nu er på valg i 2022 og 
så fremdeles.
Vi vil lave en skriftlig årsberetning 
og regnskab, som offentliggøres på 
hjemmesiden og facebook samt i næ-
ste aktivitetsblad i juni 2021. 
I fald samfundet åbner op, og bliver 
nogenlunde normaliseret inden som-
merperioden, vil vi overveje at holde 
et sommerarrangement med en stor 
informationspakke om de forskellige 
tiltag og projekter, vi arbejder på.
Vi håber på alles forståelse for denne 
beslutning. 

 På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk, Formand

Generalforsamling 
bliver først  næste år
I disse coronatider har vi valgt at udskyde 
generalforsamlingen 2021 til 2022

Nr. 1 - 2021 - Aktivitetsblad     3

www.bolderslev.dk
Lokal (om) rådets 
hjemmeside er blevet 
opdateret og er klar til 
dit besøg

For at sikre, at oplysningerne under de for-
skellige faneblade er korrekte, har vi brug 
for lidt hjælp:

•  Foreningsformænd og institutioner: Tjek 
venligst at din forening er nævnt, og at 
oplysningerne er korrekte samt at evt. 
links virker 

•  Alle brugere: Har I evt. rettelser, nye ideer 
eller fotografier til siden, så henvend jer 
endelig til lokalrådet – se under »Nyttig 
info«

Hjemmesiden bør fremadrettet være op-
dateret - så hjælp os venligst med opga-
ven og give os tilbagemeldinger, opdate-
ringer og forslag til indhold.
Håber siden bliver godt modtaget og flit-
tigt benyttet.

Bolderslev Lokalråd

I forbindelse med områdefornyelses-
projektet har vi stadigvæk en pulje på 
næsten kr. 200.000, - til finansiering af 
lokale initiativer og projekter.
For at alle gode ideer, som kan gavne 
alle i vores lokalområde, kan få økono-
misk støtte, er det afsat en stor sum 
penge under områdefornyelsesprojek-
tet i en såkaldt »initiativpulje«.
I kan læse mere om dette på vores 
hjemmeside under fanen »områdefor-
nyelse«

Der vil være et link til »EMP-
LY« hvor man nemt kan an-
søge om støtte til aktiviteter 
eller projekter.

Der vil være 4 ansøgnings-
terminer i 2021, hhv. 26/2 – 
23/4 – 27/8 – 29/10.

 På vegne af  
Bolderslev Lokalråd

Henning Frisk, Formand

Puljemidler - finansiering af lokale projekter



Status
Den næste fase for områdefornyelsen 
er udbuddet af det samlede projekt. De 
sidste detaljer er ved at være endeligt 
på plads. I det følgende får I en kort sta-
tus på hver af de fire delprojekter.

Sløjfen
Sløjfen – rampeprojektet, der skal sikre 
en mere tilgængelig og tryg forbindelse 
for bløde trafikanter i den sydlige del af 
Bolderslev, afventer Politiets og vejmyn-
dighedens endelige afskærmning ud 
mod Hellevad-Bovvej. Alt peger i ret-
ning af en godkendelse. Aktuelt er der 
anlægsarbejde i gang nær Tunnelvej og 
Stadionvej, hvor der er ved at blive flyt-
tet en transformerstation. Denne flyttes, 
for at der bliver plads til rampeanlægget 
på den østlige side af Tunnelvej.

Fritidspladsen
Som det er tilfældet flere steder, hvor 
der er ældre bygninger, har disse tilbage 
i tiden være opvarmet med fyringsolie. 
Dette gælder også Urnehovedhallen. I 
forbindelse med myndighedsbehand-
lingen af projektet nær Fritidscenteret, 
har der op til årsskiftet været en sær-

skilt dialog med kommunens miljøaf-
deling. Takket være god dialog og stor 
hjælp fra Otto Jørgensen til at lokalisere 
tankens placering, blev der midt i januar 
sendt en anmodning og indstilling til mil-
jøgodkendelse af det samlede projekt 
videre til Region Syddanmark. Det sam-
lede projekt ved Fritidspladsen har på 
den baggrund nu fået byggetilladelsen.

Skoleankomsten
Olietank og forurening har ikke alene fyldt 
ved Fritidspladsen, men i høj grad også 
nær projektet Skoleankomsten. Ned-
brydningsarbejdet blev midlertidigt sat i 
bero i udgangen af 2020, da der blev kon-
stateret forurening. Forholdene er blevet 
grundigt undersøgt og konklusionerne og 
beslutningen om den videre håndtering 
forelå her først i det nye år. Den endelige 
miljøgodkendelse foreligger ikke endnu. 
Det ligger dog fast, at der ikke er risiko 
ved at etablere arealer til leg og ophold 
nær byggetomten, da forureningen lig-
ger dybt. I projektet tages naturligvis de 
nødvendige forbehold, hvor det aktuelt 
vurderes hvilke småjusteringer, der skal 
ske i projektet. Ét er dog sikkert – Skole-
ankomsten med klatreleg med faldsand, 

asfaltbakker til cykel, løbehjul, skateboard 
og løb samt et projekt, der kombinerer 
læring med leg for de helt små såvel som 
skolens elever, bliver en realitet i Område-
fornyelsen og i Bolderslev.

Tunnelparken
Projektet her kommer til at bestå af to 
bump, et på hver side af tunnellen. Der-
udover kommer der effektbelysning af 
tunnellen, og evt. udplantning af træer. 
Projektet her er ikke stødt på uforud-
sete udfordringer og er klar til at indgå i 
det samlede udbud.

Puljen
Der er indgået en ny puljeaftale mellem 
Bolderslev Lokalråd og Aabenraa Kom-
mune om pulje til lokale initiativer. Pul-
jen åbner for ansøgninger, forventeligt 
fra 1. februar, og I kan finde nærmere 
information om puljen på Bolderslevlo-
kalråd.dk.

Hvornår bliver det synligt?
Som det ser ud nu, vil der være anlægs-
opstart sommeren 2021. I kommer til at 
høre nærmere på den anden side af 
marts.

STATUS
PROJEKTERNE I OMRÅDEFORNYELSEN
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eksIst. cykel-P
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og graFIk aF 
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træterrasse 
med OPhold og 
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streetbasket
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med sIddekant

stort ankomstskIlt
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trIbUnemIlJø aF 
træsveller tIl oPhold 
og oPvarmnIng

de spændende skulpturer byder 
velkommen på fritidspladsen. her 
er der mulighed for leg på de sjove 
former, samt ophold langs kanten på 
siddesveller.

tribunemøblet foran hallen er 
dannet af egesveller. møblet 
ligger op til både ophold, leg 
og træning for boldklubben.

en træterrasse med ophold og 
beplantning, der skaber et solrigt 
plateau mellem forsamlingshus og den 
urbane forplads.

plantEgning - fritiDsplaDsEn

BolDErslEv Er om 5 år En By mED sammEnhæng, 
hvor ByEns cEntrE UnDErstøttEr aKtivitEt og 
fællEssKaB på tværs af ByEn.

“

#1 mål #2 mål #3 mål

en sammenhængende by øget aktIvItet ved byens 3 centre ForbIndelse På tværs aF banen
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Vision fra områdefornyelsesprogrammet

Visionen fra områdefornyelsesprogrammet er 
at sikre en god sammenhæng i byen

de 3 centre er udpeget som markante 
punkter der skal sættes i spil

gode og trygge forbindelser er vigtige 
elementer i den samlede strategi
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de pulverlakerede stålskilte placeres langs 
sløjfen og på hurtigruten. smuk poesi 
og metermarkeringer gør forbindelse 
spændende og sjov.

afskærmningen monteres ved autoværnet 
mellem hellevad-Bovvej og gangareal. 
dette giver en tryg og sikker oplevelse af 
forbindelsen.

en tilføjelse til afskærmningen vil være: 
Boldserslev stories. små og sjove 
fortællinger om byen, poesi og anekdoter. 
oplevelsen bliver noget særligt.
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plantEgning - sløjfEn
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stemningsbelysningen oplyser den 
ellers dunkle tunnel, og skaber et 
spændende rum.

den smukke beplantning i form 
af kirsebærtræer, skaber en 
foranderlig park i blomstringstiden. 
Byens indbyggere planter selv 
disse.

eFFektgIvende 
belysnIng I 
tUnnel

FartdæmPende 
ForanstaltnInger
(veJbUmP tIl 30km/t)

FartdæmPende 
ForanstaltnInger
(veJbUmP tIl 30km/t)

plantEgning - tUnnElparKEnOMRÅDEFORNYELSE BOLDERSLEV
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SIDSTE NYT
Områdefornyelsen i Bolderslev
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Med udgangspunkt i en lille status her 
med udgangen af januar måned, vil lo-
kalrådet forsøge at give et lille overblik 
på udvalgte områder.

Midt i en vinterperiode og med coro-
naen’s indflydelse på vores dagligdag, 
forsøger vi i lokalrådet at holde projekter 
og initiativer i gang. Vi savner selvfølge-
lig muligheden for, at mødes fysisk og 
dele information mv. omkring vores ar-
bejde.

På trods af situationen er der god frem-
drift på mange fronter.

Generalforsamlingen 2021 er, som 
det kan ses andetsteds, flyttet til 2022. 
Alternativt holder vi et sommer møde/
arrangement om muligt.

Områdefornyelsesprojektet er i fuld 
gang, og som det ses i statusartiklen fra 
Kasper, varer det ikke længe inden der 
vil ske fysiske og synlige aktiviteter.

Multisalen på skolen og nedrivning 
af den gamle gymnastiksal blev for-
sinket pga. en forureningssag. Nu er 
dette afklaret og både multisalen samt 
delprojektet »skoleankomst« i område-
fornyelsen kan realiseres. 

Hjemmesiden for Bolderslev området, 
som administreres af lokalrådet, har haft  
en turbulent tilværelse på baggrund af 
udfordringer med rettigheder til domæ-
ner mv. Nu er det løst og vi har fået en 

opdateret hjemmeside. www.bolderslev.
dk.

De grønne områder blev i januar kraf-
tigt beskåret, uden at lokalrådet og 
gruppen bag områdefornyelsen blev 
informeret eller involveret. Vi har haft 
opfølgning med kommunen og alle har 
uddraget læringen heraf – specielt da 
kommunikation og involvering fra for-
valtningens side ikke har været løst som 
ønskbart. Vi arbejder på et beplant-
ningsprojekt så vi kan få opgraderet 
vore grønne områder.

Puljemidler under områdefornyelsen 
er nu tilgængelige, alle kan nu søge 
midler til projekter og aktiviteter til gavn 
for alle i Bolderslev. I kan kontakte lokal-
rådet med spørgsmål via info@bolder-
slev.dk eller søge på hjemmesiden.

Hjerteløbere – vi har nu en etableret  
hjerteløber gruppe i Bolderslev. Der er 
oprettet en lukket facebook gruppe hvor 
gruppen kan dele information og lærin-
ger. Hvis andre har interesse kan I kon-
takte Paul Hansen fra lokalrådet.

Trafiksikkerforbindelse mellem Ting-
lev og Bolderslev. Vi følger løbende op, 
men afventer Aabenraa kommune som 
skal gennemføre en forundersøgelse. Vi 
forventer at kommunen/forvaltningen 
tager fat i lokalrådet da der hidtil ikke 
har været proaktiv kommunikation fra 
forvaltningen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som nævnt i indledningen var dette et 
forsøg på, at skabe et overblik på de 
væsentlige indsatser vi arbejder på i lo-
kalrådet. 

Hvis der er specifikke spørgsmål eller 
andre kommentarer kan disse rettes til 
info@bolderslev.dk.

Vi ønsker alle et godt forår og krydser 
fingre for at vi snart kan mødes i forskel-
lige sammenhænge.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk

Formand

Nyt fra Lokalrådet
Et lille overblik over de igangværende projekter og initiativer.

Rødekro 
Tlf. 73 66 18 00 · www.superbrugsenroedekro.dk

Åbningstider: 
Mandag -fredag 
kl. 8.00-19.00 
Lørdag-søndag 
kl. 8.00-17.00

Vi 
støtter 
lokalt
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Vollerup Forsamlingshus
- udlejer lokaler til din fest, reception, mindesamvær og meget andet!

Huset er godkendt til 120 personer og består af: Stor sal, lille sal og køkken

Huset er yderst handicapvenligt med
parkeringsforhold lige ved døren samt
rampe ved trappen og handicaptoilet.

Kontakt udlejer på 
tlf. 30 89 96 36
www.forsamlingshus.net

Bolderslev og Omegns
Husholdningsforening

Tlf.  21 76 21 06

Ingen annonce?
- vi finder en plads!

Kontakt  Hans Peter Jensen
tlf. 21 44 60 90

Skum
i Børnehuset
Det var alternative julearrangementer der fandt 
sted i Bolderslev Børnehus. Børnene oplevede 
nisserne helt tæt på til udendørs nisseteater. Lu-
cia sangen fyldte uderummet da de største børn 
gik Lucia optog for resten af huset, og Rødekro 
Maskinudlejning sørgede for en fest da de arran-
gerede skum-sne.
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LOVTRUP
JORDNÆR KVALITET

Annelise og Kurt Madsen
Lovtrup Vestermark 32 · Tinglev

Økologiske
asparges - rabarber

kartofler - limosinekød

Tlf. 7464 4440 . 2143 6172
anneliseogkurt@hotmail.com

Tlf. 26 24 23 31 · mail: dphj@dphj.dk
Industrivej 14 · 6392 Bolderslev

Din Personlige Hjælper ApS

• Vedligehold og pasning af haven
• Haveprojekter - store og små
• Hækklipning og bortkørsel
• Rengøring - både private og erhverv
• Vi tilbyder uge eller 14-dages aftaler

De 4 årstider
For år tilbage blev »De 4 årstider«  
fabrikeret i træ af Fr. Grube Tinglev, 
som symboliserede efterår-vinter-for-
år-sommer. Efter der gik råd i stam-
men, blev der skænket en drejbar 
søjle i jern af Paul A. Jensen. Denne 
fungerer nu som den nye »De 4 års-
tider«, men bliver med mellemrum nu 
også brugt til andre udsmykninger 
om Bolderslev. Arbejdet med ud-
smykningen laves i denne forbindelse 
af Bolderslev Skole.

Bjolderup Sogns Handels- og Hånd-
værkerforening har nedtaget plader-
ne fra De 4 årstider og Morten Ju-
stesen har afleveret dem på skolen, 
hvor de er blevet shinet op med fine 
tegninger af vores foreningsliv i byen 
af 4.-5. klasserne. Belønningen var 
is til børnene (også godt i decem-
ber). 
Bjolderup Sogns Handels- og Hånd- 
værkerforening takker skolen for 
det flotte resultat.



Hjertestarterne er placeret 
❤ Bolderslev Fritidscenter - Stadionvej 36
❤ Bolderslev skole - Smedefod 10
❤ Vollerup Forsamlingshus - Vollerup Byvej 35
❤ Uge Lystfiskeri og Camping, Åbenråvej 95

Hjertestarterne  er opsat udendørs,  hvilket gør, at de kan tilgås alle døgnets 24 timer.

Hjertestartere ❤ i Bolderslev og omegn

P. Kristensen ApS
Bjolderupvej 3 . 6392 Bolderslev

Tlf. 74 64 61 67

Transport 
og spedition 

Salg af 

SKÆRVER, STEN, 
SAND OG GRUS

P. Kristensen ApS

HØNKYS 
MASKINSTATION

v. Bent Andersen

Østergade 17 . Bolderslev

Tlf. 74 66 96 91
Alt i grave- og markarbejde

Birdhouse
Volierer til

fugle l høns l
kaniner l katte l

silkeaber

Industrivej 11, Bolderslev 
tlf. 29 26 37 58

birdhouse1955@gmail.com

www.bird-house.dk

Julekalender 2020

Jasmin Eybye Callesen, Kliplev

Peter Møller, Tinglev

Susanne Poulsen, Todsbøl

Mie Bach, Todsbøl

Karin Nissen, Bedsted

Jannie Walz, Gråsten

Malene Snabe, Haderslev

Tina Bruhn, Bolderslev

Jan Mortensen, Bolderslev

Louise Kaiholm, Mellerup 

Preben Kristensen, Bolderslev

Jes Chr. Hinrichsen, Hjolderup

Helle Kyster, Vollerup

Søren Dam, Løjt

Simon Johannsen, Kliplev

Aksel Juhl, Porskær

Ejnar Wraae, Bolderslev

Vi ønsker 
følgende vindere 
i julekalender 2020 
tillykke:Tennis- og håndboldudvalg takker alle, 

der har købt julekalender for 2020 også 
en tak til jer, der har hjulpet til med salget.

En tak skal også lyde til følgende, der har 
sponsoreret gevinsterne:
P. Kristensen ApS   
Brødrene Bonnichsen EL ApS
Compex    
AGR Consult
Sydbank
Brovig Maskiner Aps
Todsbøl Sandblæsning   
Bulværk Facade v/Lasse Andresen
AutoMester Müller Autotec  
Hans Holm, Tinglev
Smedager Smede- og Maskinforretning 
byHelms
Biosthetique    
Bolderslev El Service
Winnies fodpleje   
Uge Lystfiskeri og Camping
Matek Steel    
Bolderslev Byg

Bolderslev Pizza og Grill   
Den Jyske Sparekasse
Karl Ommen, PS Maskinservice ApS 
Din personlige hjælper 
Dyrenes Netsalg   
Uge Vognmandsforretning og Autoservice
Vollerup Smedeland A/S   
FKSSlamson

DGI’s turnering - tennis
Er du og din makker interesseret i at spille 
med i DGI’s turnering for 2021, bedes I 
henvende jer til undertegnede inden den 
10. marts 2021 vedr. tilmelding. 

Sæson 2021
Vi håber at kunne komme til at spille fra 
starten af maj måned.
Vi mangler en til udvalget. Hvis du er in-
teresseret i at hjælpe så kontakt under-
tegnede.

På tennisudvalgets vegne
Birgit Jessen, Tlf. 21 78 86 57

Tennis
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Efter en lang nedlukning pga corona 
startede vi d. 12. august 2020, men 
fornøjelsen blev kort, da forsam-
lingsforbuddet blev sænket til 10 
personer sidst i oktober 2020, og vi 
igen måtte lukke ned.

Det er uvist, hvornår vi må mødes 
igen, men når vi må, mødes vi hver 
onsdag i Bolderslev forsamlingshus 
fra kl. 14.00 – 16.00. Det koster 15 
kr. pr. gang. 

Kontakt Bent Nielsen på tlf. 23 46 57 
15 for yderligere information.

Der blev også lukket ned for kniple-
pigerne, og det er tvivlsomt, om vi 
mødes mere i denne sæson, håber 
på gensyn i næste sæson.

Vindmøllevej 1 . Bolderslev

Tlf. 74 64 64 40
www.bbb-el.dk

Vollerup Smedeland A/S 
Vollerup Smedeland A/S er kendt som en af branchens seriøse og solide samar-
bejdspartnere, hvor kunderne værdsætter den altid kompetente, grundige og fagli-
ge rådgivning.

Produktionsarealerne over 3000 m2 med tilhørende lager og kontor.

Vi leverer kvalitetsprodukter skabt efter gode håndværksmæssige traditioner
kombineret med anvendelse af ny teknologi. 
Vi er en fleksibel og omstillingsparat partner, der altid er interesseret i nye
spændende opgaver.

Vi udfører alle opgaver indenfor:
• Alle typer stålkonstruktioner til bolig-, hal- og industribyggeri.
• Stålspær til landbrugs- og industrihaller, spærene produceres efter opgave i op til mere end

40 meter i spændvidde.
• Fremstilling og montering af trapper, repoer, trappetårne, gelænder og altaner til såvel

private som erhverv.
• Vollerup Smedeland udfører også færdiggørelse af haller, tag, sidebeklædning ,m.v. gerne

som hoved- eller totalentreprise.
• Produktion af inventar og skrabeanlæg sammen med alle typer af vedligeholdelsesopgaver

Alt stålet bliver fremstillet af faglærte certificerede medarbejder.
Desuden udføres svejseopgaver i vores Robotsvejseanlæg, skæring af plader udfø-
res på vores fin plastmaskærer op til 2000x6000x20 mm.

Vollerup Smedeland A/S. Vollerup Møllevej 5 . 6392 Bolderslev . Tlf. 7464 6302  
email: gitte@smedeland.dk . www.smedeland.dk
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Så skriver kalenderen 2021, og vi havde 
vist allesammen håbet, at det nye år ville 
starte langt bedre end 2020 sluttede i 
forhold til COVID-19. Men virkeligheden 
er desværre en anden. Da Danmark luk-
kede ned i december, blev alle indendørs 
aktiviteter sat på pause. Heldigvis var de 
fleste hold allerede gået på juleferie, da 
det skete. Ingen ved hvor længe vi må 
leve med de nuværende restriktioner. Vi 
kan dog håbe på, at det snart er muligt, 
at vi kan komme i gang igen, så der på 
en eller anden måde kan holdes en el-
ler anden form for afslutning på de en-
kelte hold i løbet af foråret. Desværre 
må vi konstatere, at der heller ikke bliver 
gymnastikopvisning i BVU i 2021. Det er 
meget trist, da det plejer at være en dag, 
som børnene ser frem til. 

Det er synd for både gymnaster, instruk-
tører, og hjælpere, at de ikke har kunnet 
være en del af det fællesskab i lang tid, 
som gymnastikken er kendt for. Vi ved at 
I alle troligt tager afsted hver uge i håb 
om at kunne dyrke gymnastik hver uge 
hele vinteren igennem. Vi håber og tror 

på, at vi i hvert fald i efteråret 2021 kan 
komme i gang igen, og at vi kan få en 
nogenlunde »normal« sæson igen. 

Når vi nu ikke kan mødes i fællesskab, 
har vi i stedet for her samlet lidt inspira-
tion til, hvordan I på anden vis kan holde 
jer i gang:
•  Tag ned til Urnehovedhallen og brug 

de udendørs fitness aktiviteter der er til 
rådighed her

• Tag på skovtur
• Gå eller løbe en tur
•  Få gang i hjemmetræningen. DR sen-

der Morgentræning hver morgen. 
• Tag familien med på en cykeltur

Hold øje med BVU’s hjemmeside og 
Facebook for nye opdateringer.

Vi ses. Pas godt på jer selv og på hin-
anden.

De bedste forårshilsner 
fra gymnastikudvalget

 Mette, Lone, Vera og Lis

Nyt fra Gymnastik

Senior
klubben

 

B

ulv
aerk Facade

Tømrer/snedkerforretning
v/ Lasse Andresen

Tlf. 29 12 63 60
www.bulværk-facade.dk
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TØMRER • DØRE
VINDUER • BYGGERI

Erik Schneider
Drejervej 4 . 6392 Bolderslev

info@bolderslevbyg.dk
 Tlf. 20 31 75 09

www.bolderslevbyg.dk

Maskinforretning A/S
6360 Tinglev

Tlf. 74 64 40 94

HANS HOLM
Fogderupvej 21

6372 Bylderup-Bov

Tlf. 74 64 72 72

henning@henningsejer.dk
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Al form for  
spuling, slamsugning, 

tv-inspektion 

74 64 62 47
Bjolderupvej 5 . 6392 Bolderslev 

www.fksslamson.dk

Professionel kloakservice

Kådnervej 2 . Uge . 6360 Tinglev

Tlf. 74 64 48 16
www.johann-andresen.dk 

Bolderslev Vandværk
74 64 61 93 . bvv@bbsyd.dk

- giftfri have RENT drikkevand!

Spejdernyt
Som så mange andre aktiviteter er det 
også svært at være spejder i øjeblikket. 
Vi har været lidt udfordret på ledere, så 
vi var nødt til at lukke ned nogle uger 
i efteråret. Heldigvis lykkedes det at få 
åbnet igen inden jul – og få året sluttet 
af på en god måde og få julehygget lidt. 
Vi starter så året nedlukket igen, men 
der bliver arbejdet på at prøve at lave 

nogle online spejdermøder. Der er nogle 
af de andre grupper, der har gjort det, 
og det kan godt virke. Så det er vores 
fokusområde her i starten af det nye år.

En god afslutning på 2020 blev også, at 
vi fandt en ny kasserer, som vi jo efterly-
ste i sidste blad. Det er en gammel spej-
derkending, der har sagt ja til at påtage 
sig opgaven. Gamle spejdere kan må-
ske huske hende, hun er Kirstens dat-
ter og hedder Lene. Hun var leder på et 
tidspunkt, men så flyttede hun væk og 
fik mand og børn – som det jo går. Hel-
digvis er hun nu klar til at hjælpe igen. 
Så med det på plads – er vi et godt styk-
ke videre i vores søgen. Vi kunne dog 
stadig godt bruge et par hjælpeledere, 
som kan hjælpe en gang imellem. Så 
hvis du er gammel spejder, en forælder, 
en bedsteforælder eller en anden per-
son, der har lyst til at hjælpe vores nu-
værende ledere med at »uddanne« nog-
le kvikke spejderbørn, så er du meget 
velkommen til at skrive til os på Face-
book – på Bolderslev Spejdernes hjem-
meside eller naturligvis at møde op en 
mandag, når vi er i gang. Vi håber på at 
være i gang igen, når bladet udkommer. 

Da vi ikke rigtig kender betingelserne for 
afholdelse af spejdermøder, når vi åbner 
igen, har vi desværre ikke et program, 
vi kan offentliggøre endnu. Vi har dog 
nogle gode ting i tænketanken, så vi er 
klar.

Og husk, hvis du gerne vil støtte spej-
derarbejdet – uden at det koster dig no-
get – andet end en lille indsats, er det 
muligt på flere måder:

•  Du kan bestille et OK 
tankkort, hvor du  
vælger at støtte  
Urnehovedspejderne.

•  Du kan aflevere din 
aviser og blade i vores 
container hos  
Vognmand Preben  
Kristensen.

•  Du kan støtte Støtte- 
foreningens loppemar-
ked - (efter planen er 
det i april, om det bliver 
til noget i år - ved vi jo 
desværre ikke endnu), 
men du kan stadig 
komme af med ting.

Vi glæder os rigtigt meget til normale 
forhold, så vi kan komme ordentligt i 
gang med vores møder igen, og til at se 
alle vores spejdere igen.
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kohbergtandklinik

Peter Kohberg
Anette Sejrup
Tobias Eggert

Mikael Batting Bonde

Tlf.  + 45 74 64 20 00
mail@kohbergtandklinik.dk
www.kohbergtandklinik.dk

PAUL A. JENSEN APS
Kornteknisk udstyr

Hærvejen 133-135 . 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 65 88 . Fax 74 65 51 86

www.paj-aps.com

Morten Justesen 
Bil 21 20 15 43 . mlsj@os.dk

Uge Autoservice
v/ Jørn M. Hansen

Tlf. 40 16 48 72

Bedst som skoledagene henover efterår og vinter forløb nogen-
lunde som planlagt efter en ny hverdag med Covid-19 som blind 
passager blev også vi ramt af nedlukning version 2.0. Omstillings-
parathed har været og er stadig påkrævet i vores alles hverdag. 
Det er ikke kun Covid-19, der fra tid til anden kræver nye planer 
for den nære fremtid. Vores byggeprojekt med nedrivning af gam-
mel bygning og ombygning til multisal lever også sit helt eget 
uforudsigelige liv. 

Aabenraa Kommune har konstateret at det 
ikke er nødvendigt at fjerne forureningen 
som viste sig i undergrunden da nedrivnin-
gen af gymnastiksal og SFO blev foretaget. 
Nu er forureningssagen lagt i hænderne 
på Region Syddanmark som skal beslutte 
om de vil foretage sig noget i sagen. Først 
derefter kan vi få afsluttet nedrivningen og 
påbegyndt områdefornyelsens projekt Sko-
leankomsten med tilhørende legeplads. Om-
bygning af håndarbejds-/it-lokaler til multisal 
er igen blev skubbet grundet ovenstående 
samt de dertilhørende økonomiske udfordrin-
ger. Ombygningen er startet ultimo januar og 
forventes nu afsluttet i juni 2021.

I perioden fra d. 18.1-14.2 er der åbent for 
indskrivning til kommende 0. kl. Har I et barn som er født i 2015 
og ønsker I en rundvisning på Bolderslev Skole inden indskrivning 
så kan skolen kontaktes på 73 76 83 22.

Billede 1 og 2
3. Klasse har i efteråret haft et snitteforløb i Håndværk & Design. 
De har selv været ude at finde/save en egnet pind og efterføl-
gende snittet en snobrødspind. Som afslutning på forløbet, har 
de afprøvet snobrødspindene. De lavede de flotteste snobrød, 
som smagte fantastisk. 

Skolenyt 1

2
3
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Danmarks største
og dit lokale værksted

Hellevad Bovvej 10 - 6392 Bolderslev 
Industrivej 9 - 6230 Rødekro 

Tlf. 29 26 97 91
www.muller-Autotec.dk

3 års garanti 
på reservedele

 Bevar din 
fabriksgaranti

Autohjælp 
i hele Danmark

• Vi har det nyeste testudstyr
• Diagnose og fejlfi nding
• Synstjek og klargøring til syn
• Salg af dæk og fælge

• Service efter fabrikkens anvisninger
• A/C-service, fejlfi nding og reparation
• Reparation af forsikringsskader
• Erhvervs- og varevogns specialist

www.muller-Autotec-rodekro.dk

KARL OMMEN
Maskin- & værktøjsfabrik

PS Maskinservice ApS
Industrivej 1 · 6392 Bolderslev

Tlf. 74 64 64 43
Mobil 21 24 80 74

preben@maskinfabrikken.com
www.maskinfabrikken.com

4 Billede 3
Torsdag d. 5. november havde vi besøg af Jazz 
Five som gav to små koncerter for henholdvis 4. 
og 5./6. kl. Koncerten var arrangeret i samar-
bejde med LMS »Levende musik i skolen« som 
aktiv partner ift. at flere børn i Danmark får kul-
turelle oplevelser.

Billede 4 og 5
1. og 4. kl. sørgede for en festlig velkomst til 
henholdsvis Iben Heilmann Jensen og Runa 
Pütz Bolding, som i november vendte tilbage 
på arbejde efter endt barselsorlov. Elever, 
kolleger og ledelse glædede sig enormt til 
at Iben og Runa kom tilbage på Bolderslev 
Skole igen.

Billede 6
Torsdag d. 26. november blev der klippet julepynt til den store 
guldmedalje. Nissehuerne og julemusikken var fundet frem. Ju-
legodterne fra SuperBrugsen i Padborg satte prikken over i’et 
på en hyggelig dag.

Billede 7
Bolderslev Skoles 4. og 5. klasser havde fået lov til at udsmykke 
Bjolderup Sogns Handels- og Håndværkerforenings kunst-

værk »De fire årstider« som er placeret på Bolder-
slev Hovedgade ved nedgangen til byens tunnel.

Handels- og håndværkerforeningen havde givet 
håndværk- og designlærerne Lone Kristensen 
og Camilla Jensen frie hænder til at give kunst-
værket et nyt design. Oprindeligt var planen 
at udsmykningen skulle tage udgangspunkt i 
temaet Genforeningen 2020, men Bolderslev 
Skoles temauge om netop Genforeningen blev 
aflyst tilbage i marts måned grundet skolernes 
nedlukning. 

Derefter måtte der findes et nyt tema. Læ-
rerne spurgte eleverne om hvad de synes 
var kendetegnende for Bolderslev by og på 
den måde blev idéen til et nyt tema født. 
Foreningerne i Bolderslev og deres mange 

5

6



14      Aktivitetsblad - Nr. 1 - 2021

Trondhjemsvej 28 · 6230 Rødekro

Telefon 74 66 24 86 · Telefax 74 69 46 28
rs@roedekrosmedie.dk

tilbud skulle fremhæves og sådan blev det. Eleverne har været med 
igennem hele processen fra idé til design og udførelse af håndvær-
ket. Kunstværket har fire sider som nu 
alle er blevet påført ikoner og forenings-
navne såsom BVU, Bolderslev Frivillige 
Brandværn osv. Til ferniseringen blev der, 
som det sig hør og bør, budt på forfrisk-
ninger – ikke i form af vin eller champag-
ne, men sodavandsis til eleverne som har 
ageret kunstnere.

Billede 8 og 9
December måned i Krudtuglen bød på tea-
ter ved Christina og julehistorielæsning ved 
Hanne, mens blev der hygget med julelæk-
kerier og kakao.

Billede 10
5.-6. klasse har arbejdet med at holde fokus 
på at være rare og flinke mod hinanden og 
ikke mindst andre. Deres klasselærer Alison 
Christensen kom med en idé. Eleverne skulle 
arbejde med at være rare ved hinanden og så 
kunne klassen samtidig gøre noget godt for an-
dre. Det resulterede i, at eleverne sammen med 
deres forældre donerede mad og nødvendige 
ting i hverdagen til dem, der ikke selv har råd 
til det. I indsamlingen indgik der blandt andet 
mel, majs, kaffe, kartofler, chips og meget mere. 
Alison håbede, at klassen kunne fylde en flytte-
kasse, men den blev hurtigt for lille til alle donatio-
nerne. Kassen er nu blevet afleveret til Blå Kors i 
Aabenraa, som blev meget glade for den.

Billede 11 og 12
Fredag d. 18. dec. gik eleverne på juleferie. CO-
VID-19 udgaven af juleafslutningen bestod af 3 
dele: 
3. klasses fremvisning af julemusicalen Alletiders 
Historie som er en genfortælling af Juleevange-
liet. Klassevis »dans« om juletræet i aulaen og ikke 
mindst julehygge i klasserne.

7
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Åbenråvej 95 . Uge . 6360 Tinglev 
Tlf. 74 64 44 98 . uge@mail.dk 

www.uge-lystfiskeri.dk

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

Todsbøl Sandblæsning
&murerforretning

SANDBLÆSNING OG 
MURERARBEJDE

Ring og få et uforpligtende tilbud

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

Tlf. 29 21 51 08
Mobil 24 63 69 47

108

9

11

12
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Lægeexam. fodplejer

Winnie Lund Sørensen
Tlf. 26 23 66 19

Behandling i eget hjem.
Åben efter aftale.

- KØB OGSÅ GAVEKORT

ved Steffan Henningsen
Bolderslev Hovedgade 26A, Bolderslev

Tlf. 74 64 64 99

Bolderslev 
Autoværksted

- dit lokale autoværksted Bolderslev Hovedgade 3 
6392 Bolderslev

byhelms@byhelms.dk
www.byhelms.dk

Tlf. 42 40 63 92

Det var en dejlig beslutning at vi be-
gyndte at gå onsdag formiddag, det har 
givet os mange dejlige ture og udvidet 
vores viden om veje og stier i Bolderslev 
og andre steder, feks. Bolderslevskov, 
Povlskro, Zwanzigvej og den såkaldte 
Elskovssti ved Urnehovedvejen fra Sme-
defod, ned til Brandvejen.
Det er en dejlig skøn sti - eller var, for her 
i 2021 skulle kommunen tynde ud i de 
forskellige læbælter i Bolderslev. Men i 
stedet har de væltet Bolderslev omkuld. 
Stien som både Børnehave, Skole, hun-
deluftere og ikke mindst os der gerne 
vil nyde naturen brugte, er nu helt væk. 
Det er lidt underligt, da beboerne på 
Urnehovedvej selv holdt den ryddet, så 
der ingen fare var for gående. Det lille 
grønne areal som var en dejlig legeplads 

hvor der var læ og godt for små og 
store, den er blevet helt åben – lige nu 
i det hele taget et trist syn i Bolderslev. 
Vi kan kun håbe, at det bliver bedre, når 
der ført kommer blade på de træer der 
er tilbage!

Den 16. december gik vi en dejlig tur og 
så var der gløgg og æbleskiver hos Bir-
git der sammen med Mie havde arran-
geret den lille afslutning. En hyggelig for-
middag, og godt vi lige nåede det. For 
nu går vi desværre hver for sig, da de 
nye restriktioner gør, at vi ikke kan mø-
des lige nu. Men lige så snart der igen 
bliver åbnet op, glæder vi os til endnu 
flere hyggelige gåture.

Anne Marie Andersen
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Onsdags gåture...
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Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78

Præsentation
af Helle og Niels
Todsbøl Nørremark 15

Vi vil gerne have lov til at præsentere os 
for vores nye lokalsamfund! 

Vi er et modent par, der drager på nye 
eventyr i Todsbøl. Vi kommer fra Alslev 
Kro ved Løgumkloster og har drevet en 
gård med mælkeproduktion der i 35 år. 
Vi er så heldige, at der står nye kræf-
ter til at overtage ejendommen, og da 
vi ikke helt er klar til at sætte os ned og 
smide benene op endnu, så har vi lyst til 
at prøve kræfter med noget nyt. Vi faldt 
pladask for Dorte og Pouls paradis, og 
så er det jo heldigt, at der også er man-
ge muligheder på stedet... Vi fortsætter 
i hvert fald med bærplantagen, som skal 
udgøre en del af Niels' job.

Vi regner med at flytningen sker gradvis, 
da overdragelsen af vores ejendom nok 
først sker til årsskiftet. Det passer os fint, 
da vi så kan nå at få sjælen med og få 

sorteret vores habengut...der er jo en 
del efter så mange år på ét sted!
Fruen i huset hedder Helle, er 59 år, før-
tidspensionist, en kreativ sjæl og elsker 
dyr. Hun tager sine to islænderheste 
med samt en norsk skovkat og to hun-
de. Niels er lige rundet de 60. Niels reg-
ner med at skulle ud og finde et deltids-
job. Han har købt sig en minilæsser....lidt 
maskiner skal man jo have med ;-) ...og 
regner med, at han måske skal gå lidt til 
hånde med denne rundt omkring. Han 
har også et par hestekræfter, der skal 
flytte med. Det er dog i form af et par 
gamle veterantraktorer. Så hvis I ser én 
komme drønende med vind i håret på en 
lille grøn traktor..eller måske en rød..., så 
er det med stor sandsynlighed Niels.

Vi har to drenge og en bonus datter, 
som alle bor i og omkring Århus. Der er 
3 børnebørn i alderen fra 4,5 år og til 2,5 

år, to piger og en dreng, og i skrivende 
stund er der en ny lille prinsesse på vej, 
som kan komme, hvad øjeblik det skal 
være. 

Vi glæder os meget til at begynde på 
vores nye kapitel og til at hilse på Jer og 
være en del af lokalsamfundet.

Vi ses lige pludselig ;-)

Mange hilsner
Helle og Niels

TIP OS!
Har du kendskab til nye borgere,  
så tip HP Jensen på hptj@mail.dk



Mads Clausens Vej 2 - DK-6360 Tinglev
www.mateksteel.dk - tlf. 7464 2514

Rasmus Hansen
Gåskær Byvej 13, Bolderslev

Tlf. 20 12 23 08
Reparation og service af alle køretøjer

Klargøring til syn
Udlæsning af fejlkoder

Salg og montering af dæk
Industriservice
Vikararbejde

Fræsning af marker og større arealer

Udlejning af diverse maskiner

Super aktivitet i corona-tiden
Rigtig mange idræts-aktiviteter har nu i 
lang tid været nedlukket til stor frustra-
tion for et utal af aktive mennesker.

Disc golf derimod har overhovedet ikke 
været ramt – vi har kunnet spille hele 
tiden, da vi er ude i den friske luft 
med masser af plads omkring os. Vi 
spiller max. 5 personer sammen og 
bruger kun vort eget udstyr.

Synd, at ikke flere i nærområdet har haft 
øje for det.

Rigtig mange disc golfspillere fra nær og 
fjern har dog benyttet vor fine bane – og 
de kommer igen og igen. Det er dejligt. 
Dog må vi desværre undvære vore ty-

ske medlemmer og andre tyske spillere 
indtil grænserne igen åbnes.
Når dette skrives, har vi gjort alvor af 
vore planer om at spille på andre baner.
Vi startede i december med at afprøve 
den nye bane i Stubbæk med 10 kurve. 
De 5 af dem er i et lille skovområde, 
hvor man har fældet nogle træer for at 
få baner, hvor der kan spilles. De 5 sid-
ste kurve er i parkområde med kantbe-
voksning.
Det er en meget anderledes bane end 
vor egen i Bolderslev – men absolut et 
besøg værd.

I januar gik turen til Haderslev, hvor vi 
spillede banen med 9 kurve i Kløften. 
DET var også anderledes.
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BJOLDERUPGÅRD
MASKINSTATION P/S 

din alsidige 
maskinstation

v/ Erik Kristensen
Bjolderupvej 82 · Bolderslev

Bil 21 64 59 56
bjolderupgaard@privat.dk

- også mad ud  
af huset!

Storegade 9
6270 Tønder
Tlf. 74 72 00 89
jessensvictoria@hotmail.com
www.victoriatoender.dk

UGE 
Vognmandsforretning APS

Åbenråvej 104 - 6360 Tinglev
Tlf. 28 15 13 42

Alt i containere privat/erhverv
Sand, grus, skærver m.m.

Idræt for alle
Mie Bach  
Bestyrelsesmedlem 

Dorthe Schultz                                                            
gymnastik
afspænding   

Anne Marie
Andersen
Musik/rekvisitter  

Kirsten Mathiesen 
Gymnastik/dans 

Laurids Lysemose
Musik/sang   

Birgit Langelund
Gymnastik  

Leif Hinrichsen
Petanque/Krolf   

Christa Schlott
Bestyrelsesmedlem  

Bent Nielsen
Kasserer   

Paul Fuglsang
Dicsgolf      

En rigtig fin bane og igen helt anderledes 
med spredte træer, som altid kommer i 
vejen. Det er et meget kuperet område, 
men starten ved det røde vandtårn skal 
man være meget påpasselig med – 
især når det er mudret, som da vi var 
der. Godt, der var nogle grenstumper at 
hage sig fast i på vej nedad.
Næste bane, vi besøger, er i Vojens (fe-
bruar) for så at slutte af i Gram til marts.

Ny sæson starter mandag d. 5. april 
kl. 19.00 med nye tiltag
Vi har været så heldige at få en hånd-
fuld nye medlemmer samt et par »afven-
tende med-spillere« i denne sæson. Vi 
håber naturligvis, der kommer flere, når 
den nye sæson starter d. 5. april.
I vinterens løb har vi været med til at 
starte en netværksgruppe med andre 
disc golfbaner i Syd- og Sønderjylland 
og det fører en del nye tiltag med sig – 
nogle mere synlige end andre. Det hører 
I om senere.
Det er stadig muligt at slutte sig til os 
til træning, som her i vintersæsonen er 
om lørdagen kl. 10.00. Det er lige me-
get, om du har spillet før eller aldrig har 
prøvet det. Klubben har discs, du kan 
låne, hvis du ingen har.

Ring gerne forinden til undertegnede.

Paul Fuglsang
Tlf. 51 54 81 61
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Motion og Samvær
Det har været er mærkeligt år med alle de Co-
rona-restriktioner. Lige som vi var startet, skulle 
vi stoppe og har ikke fået lov til at begynde 
igen. Det har været noget frustrerende. Vi og 
vore medlemmer savner det meget. Både selve 
idrætten men især det sociale. Ja, den gode 
snak, sang, kaffe og den dejlige hygge, der er 
sådan en formiddag.
Vi har savnet vores juleafslutning og ikke mindst 
vores nytårsparole.
Vi håber, at vi kan starte igen 7. oktober 2021. 
Og I kan glæde jer til et nyt tiltag, da vi har købt 
et spil Bowl. Det skulle være sjovt og spæn-
dende.

Petanque
Vi håber og tror på, at vi kan begynde den 12. 
april 2021 kl. 9.30, og at I alle møder op og også 
gerne tager nye spillere med. Vi håber også, at 
vi kan få afholdt venskabsstævne i år - det har 
vi manglet.

Krolf
Vi har været lukket ned noget af tiden, men fik 
så lov til at spille med forbehold: sprit af og hold 
afstand! En tid fik vi også lov til at holde kaf-
fepause, men med de sidste restriktioner har 
Æ'Kasten været lukket. Leif har håndhævet 
reglerne strengt. Vi måtte ikke selv trække num-
re, men skulle pege på en brik. Ofte spillede vi 
kun på hold á 3, så vi kunne holde afstand. Vi 
har også manglet vores dejlige dag med gløgg 
og æbleskiver.

Vi glæder os til den ny sæson og håber, at vi 
får lov at spille på normal vis, og kan afholde 
stævner. Dem har vi godt nok savnet.

Vi starter på sommersæsonen tirsdag den 
6. april 2021 kl. 9.30 og onsdage kl. 18.30.
Vi håber, at I alle er friske til at spille på fuldt tryk 
- hvis vi da får lov!

Anne Marie Andersen
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rengøring & desinfektion, slid & reservedele samt diverse forbrugsvarer

Industrivej 13 - 6392 Bolderslev

Julen er forbi...
og bestyrelsesmedlemmer for Bolder-
slev Forsamlingshus har igen været på 
juletræsindsamling.
Vi havde husstandsomdelt flyers med 
følgende indhold:

»Smid ikke dit juletræ ud – »pynt« det 
med kr. 25,00 og sæt det ud til vejen, så 
kommer vi forbi og henter det søndag, 
den 5. januar efter kl. 13.00.
Overskuddet går til Bolderslev Forsam-
lingshus«

Indsamlingen er nu slut, og vi fik ind-
samlet ca. 120 juletræer, hvilket er nogle 
flere som sidste år. Træerne blev afleve-
ret på markedspladsen ved  bålpladsen 
til brug for Sct Hans. Tak til spejderne 
for at vi måtte aflevere træerne ved dem.
Der er godt nok længe til vi igen har jul, 
men vi kommer forbi næste år igen, og 
hjælper jer af med jeres juletræ.  
Endnu en gang tak til dem der støttede 
os.  

 Otto Jørgensen


