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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: 
Helle Dantoft, tlf. 42 22 01 20

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 

Et lille overblik over de igangvæ-
rende projekter og initiativer.

Med udgangspunkt i en lille status her 
med udgangen af april måned, vil Lokal-
rådet forsøge at give et lille overblik på 
udvalgte områder.

I et forår, hvor vi går og glæder os - og 
venter på opstart af områdefornyelses-
projekterne, kan vi glæde os over, at vi 
har fået en virkelig god erstatning for 
gymnastiksalen. Den nye multisal på 
skolen bliver virkelig en super løsning. 
Så når indendørsaktiviteterne går i gang 
igen, har vi et super tilbud. Tak til skolen 
for den konstruktive tilgang og kreativi-
tet.

Områdefornyelsesprojektet kører som 
forventet, og snart kan vi komme i gang 
med anlægsarbejdet. Vi kommunikerer 
separat på Facebook og hjemmesiden 
når arbejdet går i gang.

Multisalen på skolen og nedrivning af 
den gamle gymnastiksal er nu i store 
træk i mål. Området hvor den gamle 
gymnastiksal lå, er nu reetableret og klar 
til projekt skoleankomst under område-
fornyelsen

Hjemmesiden for Bolderslev området, 
som administreres af Lokalrådet, er i 
god drift og bliver godt brugt. Gå ind og 
kik, der er masser af historie, nye emner 
og praktisk info. www.bolderslev.dk.

De grønne områder – vi arbejder stadig 
på et beplantningsprojekt. Eventuelt kan 

vi søge VE-midler fra solcel-
leparken ved Hjolderup næ-
ste år. Så kan vi få gang i 
en masse nye og flotte grønne 
projekter. Vi arbejder på at få et overblik 
og lave en grundplan for mulige indsat-
ser og områder.

Puljemidler under områdefornyelsen er 
nu tilgængelige (initiativpuljen). Alle kan 
nu søge midler til projekter og aktivi-
teter til gavn for alle i Bolderslev. I kan 
kontakte Lokalrådet med spørgsmål via 
info@bolderslev.dk eller søge på hjem-
mesiden. Pt. har vi haft 3 ansøgninger 
– så godt med projektaktivitet. Når pro-
jekterne er godkendt, vil offentliggørelse 
ske på Facebook, hjemmeside og næ-
ste nummer af Aktivitetsbladet.

Hjerteløbere - gruppen i Bolderslev er 
stadig aktiv. Der er oprettet en lukket 
Facebook gruppe, hvor gruppen kan 
dele information og læring. Hvis andre 
har interesse, kan I kontakte Paul Han-
sen fra Lokalrådet.

Trafiksikker forbindelse mellem Tinglev 
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. Lokalrådet arbejder med 
forskellige ideer og strategier. Projektet 
har en af de højeste prioriteter i Lokalrå-
dets arbejde.

Kommunal dagpleje – Bol-
derslev Lokalråd har op-
fordret lokale borgere til at 
melde børn ind i den kom-
munale dagpleje hurtigst 
muligt og selvfølgelig når relevant. Kun 
på denne måde kan vi sikre en høj grad 
af fleksibilitet og udbud. Som vi før har 
skrevet, er det vigtigt man, bruger de 
lokale institutioner og tilbud, hvis vi skal 
bevare dem i fremtiden, og dermed sikre 
et attraktivt lokalområde.

Borgerhenvendelser – vi har gennem 
den senere tid haft forskellige borger-
henvendelser. Blandt andet om forskøn-
nelse af vores indgangsområder til byen. 
Skilte, blomster, portaler mv. Lokalrådet 
vil arbejde på et samlet oplæg på dette 
og sandsynligvis starte et projekt på 
området.

Håber dette giver et overblik på de væ-
sentlige indsatser, vi arbejder med i Lo-
kalrådet. 
Hvis der er specifikke spørgsmål eller 
andre kommentarer, kan disse rettes til 
info@bolderslev.dk.

Vi ønsker alle en god sommer.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk, Formand

Nyt fra LOKALRÅDET



2020 var præget af stor udvikling af for-
skellige projekter – på trods af corona,
Bolderslev Lokalråd har valgt at udsky-
de generalforsamlingen 2021 til 2022. 
Vi ønsker at holde en generalforsam-
ling, som tilgodeser behovet for direkte 
og tæt dialog fremfor en virtuel version, 
hvor der ikke er mulighed for samme 
dialog. Corona har gjort en normal ge-
neralforsamling umulig. Derfor har be-
styrelsen foreslået, at forlænge denne 
bestyrelsesperiode med et år. Vi har 
ikke fået negative tilbagemeldinger efter 
offentliggørelse af flytningen i Aktivitets-
blad og på Facebook.
Derfor afholdes generalforsamlingen i 
2022 dækkende 2020 og 2021. For at 
få kommunikeret en årsberetning for 
2020 er nærværende dokument derfor 
udarbejdet.

Corona betød, at alle større arrange-
menter og borgermøde samt events 
blev aflyst i 2020. Vi havde vores årlige 
generalforsamling tilbage i februar. Dette 
skulle vise sig at være det sidste større 
arrangement i 2020.
På trods af omstændighederne har Bol-
derslev Lokalråd været aktiv på mange 
områder. Det er dejligt at kunne berette 
om fremdrift på alle projekter – næsten 
efter planen.
Vi har i 2020 afholdt 9 bestyrelsesmøder 
samt en række styregruppemøder på 
områdefornyelsen.
Så alt i alt har den underliggende drift i 
foreningen næsten været uberørt af co-
rona indflydelsen.

Midt i en vinterperiode, og med corona-
en’s indflydelse på vores dagligdag, for- 
søger vi i Lokalrådet
at holde projekter og initiativer i gang. 
Vi savner selvfølgelig muligheden for at 
mødes fysisk og dele information mv. 
omkring vores arbejde. Vi tror på, at 
dette bliver muligt i løbet af 2021.

Områdefornyelse
Områdefornyelsesprojektet er i fuld gang, 
og det varer ikke længe, inden der vil ske 
fysiske og synlige aktiviteter. I 2020 blev 
alle projekter gennemgået og afstemt i 
den lokale styregruppe.
Aabenraa kommune gik i gang med de-
tailprojekteringen. Det forventes, at ar-
bejdet kommer i udbud snarest.

Der har været forskellige områder som 
skulle revurderes, omprioriteres samt 
håndteres ift. uforudsete udfordringer. 
Men samlet set er det gået rigtig godt, 
og alle løsninger bliver super gode for 
Bolderslev – og helt som vi har forestillet 
os det fra starten.

Som det ses senere, blev 2020 også 
året, hvor den gamle gymnastiksal og 
skolebygning blev revet ned. Dette be-
tød en mulighed for at få skoleankom-
sten med i områdefornyelsesprojektet. 
Dette blev et af de gode eksempler på 
samarbejdet mellem skole, foreninger, 
lokalråd og Aabenraa Kommune. På 
kort tid fik vi skabt et ekstra projekt sam-
men. Det betyder, at området hvor den 
gamle gymnastiksal lå, bliver forskønnet 
via områdefornyelsen.
Vi ser virkelig frem til at alle projekterne 
i områdefornyelsen nu bliver synlige i 
2021.

Multisalen
Multisalen på skolen og nedrivning af 
den gamle gymnastiksal blev en realitet 
i 2020.
Beslutningen om at nedrive de skimmel-
ramte bygninger blev endelig truffet. Og 
dermed igangsatte Aabenraa kommune 
arbejdet. I forløbet deltog Bolderslev Lo-
kalråd – sammen med de lokale forenin-
ger og Bolderslev Skole – i en proces 
for at sikre nye faciliteter til at dække 
behovet, når den gamle gymnastiksal 
var væk. Bolderslev Skole var meget 
kreativ og fandt hurtigt en mulighed i ek-
sisterende bygninger. Arbejdsgruppen 
fik påvirket interessenterne således, at 
multisalen i eksisterende bygninger kom 
med i projektet. I skrivende stund er om-
bygnings- og etableringsarbejdet i gang. 
Vi får en super løsning, som faktisk i m2 
er større end den gamle gymnastiksal.

Hjemmesiden
Hjemmesiden for Bolderslev området, 
som administreres af Lokalrådet, har 

haft en turbulent tilværelse på baggrund 
af udfordringer med rettigheder til do-
mæner mv. Nu er det løst, og vi har fået 
en opdateret hjemmeside. www.bolder-
slev.dk. Dette har været et stort punkt 
i 2020, og vi er derfor glade for, at alle 
vores kommunikationsplatforme er up 
to date. Hjemmeside, Facebook og Ak-
tivitetsbladet er hele lokalområdets vej til 
bred information.

Hjerteløber
Hjerteløbere – vi har nu en etableret 
hjerteløber gruppe i Bolderslev. Der er 
oprettet en lukket Facebook gruppe, 
hvor gruppen kan dele information og 
erfaringer. Hvis du er Hjerteløber og har 
interesse i at blive medlem af gruppen, 
kan du kontakte Paul Hansen fra lokal-
rådet på mail sph@outlook.dk eller mo-
bil 24236227. I skrivende stund er der 
14 hjerteløbere tilmeldt i vores Lokal-
område. Igen et eksempel på, at vi står 
sammen i Bolderslev og også vil gøre en 
indsats for hinanden. Stor ros og tak til 
de aktive hjerteløbere.

Trafiksikkerhed
Trafiksikker forbindelse mellem Tinglev 
og Bolderslev. Vi følger løbende op, men 
afventer pt. Aabenraa kommune, som 
skal gennemføre en forundersøgelse. 
Vi forventer, at kommunen/forvaltnin-
gen tager fat i lokalrådet i 2021, da der 
i 2020 og hidtil i 2021 ikke har været 
proaktiv kommunikation fra forvaltnin-
gen. Lokalrådet har videreført forskel-
lige forslag og kommunikation fra lokale 
borgere. Så alle løsninger er på bordet 
pt – men endnu ikke et klart billede af, 
hvornår og hvordan forundersøgelsen 
skal udarbejdes. Alt fra decideret cykel-
sti parallelt med vejen, stiforløb parallelt 
med jernbanen, cykelbane på vejen til 
en 2:1 vej er blevet foreslået. Vi håber, 
der kommer proaktiv kommunikation fra 
Aabenraa kommune i 2021.

Forsikring
Forsikringsmæssige forhold. Vi har i Lo- 
kalrådet i 2020 fået afdækket vores for-
sikringsmæssige forhold. Vi har fået teg-
net de ansvarsforsikringer, vi som mini-
mum er blevet anbefalet. Vi vil arbejde 
for at formidle dette til resten af forenin-
gerne i området i 2021, da der ligger en 
væsentlig risiko her.

Årsberetning 2020 - BOLDERSLEV LOKALRÅD
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"Vi ser virkelig frem til at alle 
projekterne i områdefornyelsen 

nu bliver synlige i 2021."
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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

Økonomi
Økonomisk har vi haft et stille år i 2020 
pga. de få arrangementer. Vi har dog 
fået en stor opbakning fra lokale bor-
gere, som har bidraget med kontingent-
betaling. 
Vi har brug for jeres støtte, da omkost-
ningerne til at drive Lokalrådet som  
lokalområdets talerør alene finansieres 
via kontingenter. Vi håber flere vil støtte 
i 2021, og henviser til hjemmesiden for 
nærmere information om hvordan, man 
kan støtte økonomisk.

Der udsendes separat regnskab for lokal- 
rådet.

Valg
Valg til bestyrelsen 2021. Da vi har udsat 
den ordinære generalforsamling til 2022, 
afholdes der ikke valg til bestyrelsen i 
2021. Alle bestyrelsesmedlemmer har 
indvilliget i, at tage et år mere (forlænget 
valgperioden til 3 år) pga. de specielle 
corona forhold.
Som formand vil jeg takke hele besty-
relsen for en fantastisk indsats og flek-
sibilitet i 2020. Selv corona kunne ikke 
stoppe vores store arbejde!!
Vi takker alle for samarbejdet i 2020 og 
ser frem til at fortsætte dette i 2021.
Hvis der er specifikke spørgsmål eller 
andre kommentarer, kan disse rettes til 
info@bolderslev.dk.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk

Formand
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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

Når forårssolen rigtig begynder at var-
me, kribler det i kroppen, og vi bliver 
mere veloplagte, glade og sociale. Når 
så sommeren, Covid-19 vaccination og 
dermed enden af Covid-19 nedlukning 
med tilhørende restriktioner efterhånden 
også begynder at nærme sig, så er der 
al mulig grund til at bevare optimismen. 

Nyt fra Skolen

Vores byggeprojekt med nedriv-
ning af gammel bygning er afslut-
tet og står nu klar til etablering af 
legeplads med forventet opstart 
henover efteråret. Ombygning til 
multisal er i løbet af processen 
stødt på mindre udfordringer, 

men heldigvis ikke større problemer end 
at de kan løses. I skrivende stund læg-
ges der sportsgulv således at multisalen 
efterhånden begynder at tage form. 
Eleverne glæder sig enormt til at få nye 
muligheder for bevægelse både ude på 
legepladsen og inde i multisalen.
Vi har afsluttet indskrivningen til kom-
mende 0. kl. og forventer at årgangen 
kommer til at bestå af 15 elever. Sam-
menholdt med at 15 elever i 6. kl. forla-
der os til sommer, tyder alt på at vi kan 
bevare vores elevtal på 109 elever til 
næste skoleår. 

Billede 1 og 2
Elever fra 0. + 1. kl. var d. 29. januar i 
nødpasning sammen med Lone og 
Christina hvor de bagte dannebrogska-
ger samt forberedte børnene til hånd-
boldlandskamp. De sluttede af med at 
sende en hilsen til håndbolddrengene fra 
Bolderslev Skole. Efterfølgende sørgede 
landholdets fysioterapeut og ”gammel” 
Bolderslevpige Anja David Greve for at 

7
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2 1
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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

5 

4

6

eleverne modtog en landholdstrøje som 
tak. Den er kommet i glas og ramme og 
hænger nu ved indgangen til multisalen. 

Billede 3
Trivslen og humørbarometret blandt Bol-
derslevs børn steg med et par grader i 
februar måned hvor der var rig mulighed 
for at bruge kælkebakken.

Billede 4, 5 og 6
0. klasse afsluttede d. 26. marts et for-
løb om cirkus. Som det sig hør og bør i 
ethvert cirkus med respekt for sig selv 
var der gjort reklame for dagens forestil-

ling. Sprechstallmeisteren kontrollerede 
billetter og bød velkommen. Hans hjæl-
pere serverede popcorn. Der var yndige 
linedansere, dygtige jonglører, vilde dyr, 
modige løvetæmmere, vovefulde akro-
batører og sjove klovne samt ikke mindst 
Loppen Ludwig.

Billede 7
Statusbillede fra ombygningen da multi-
salen var blevet malet og der var blevet 
sat nye lamper op. 
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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

Vi er et stille og roligt par, på hhv. 23 og 
24 år, som 1. marts 2020 flyttede til Bol-
derslev. Trods omstændighederne med 
corona, er vi blevet taget rigtigt godt i 
mod af vores naboer. 

Ebbe er uddannet landmand og har ar-
bejdet i landbruget i knap 4 år. Sidste år 
tog han beslutningen om, at der skulle 
ske noget nyt, så i dag arbejder han i en 
IT-virksomhed i Ballum. Rikke er uddan-
net salgsassistent og arbejder i H&M i 
Sønderborg. I fritiden er vi meget aktive, 
Ebbe bruger blandt andet meget tid på 
skydning og jagt, og Rikke har før været 

meget aktiv i lokalforeninger med blandt 
andet gymnastik. 
Gymnastikken er blevet sat lidt på pau-
se grundet corona, men også fordi vi til 
september venter vores første barn. Vi 
sætter stor pris på, at vores kommende 
barn både kan komme i dagpleje, bør-
nehave og skole i vores nye by. 

Vi valgte at bosætte os i Bolderslev, da 
vi faldt over det rigtige hus til os, samti-
dig med at afstanden til vores nærmeste 
var rigtig. 

Derudover var det vigtigt for os at finde 

et sted, som ikke var en storby men der-
imod et lille trygt lokalsamfund. 

Vi glæder os til at alle de forskellige ak-
tiviteter åbner igen, så vi kan lære byen 
og folket endnu bedre at kende.  

Hilsen Ebbe og Rikke

Præsentationer

Hele tre gange skulle der til. Vi vidste 
egentlig godt første gang vi kiggede 
på hus i Bolderslev at det var her vi øn-

skede at bo, men det skulle 
være det helt rigtige hus. 
Det vi ønskede var at 
komme væk fra indre by 
og at komme ud i et min-

dre lokalsamfund. 

Huset på Myrkærvej gav os den helt 
rette mavefornemmelse og beslutnin-
gen blev derfor hurtigt taget. Vi flytte-
de til Bolderslev i oktober og er blevet 
taget utroligt godt imod.

Vores familie består af Marco og 
Helle og tilsammen har vi i alt fire 
sammenbragte børn. Marcos to 
drenge, Niclas på 18 og Jonas 
på 14 bor hos os. Niclas er snart 

færdig med gymnasiet og Jonas går i 
folkeskole inde i Aabenraa. Helle har en 
pige og en dreng, Sabrina på 23, som 
læser til lærer i Århus og Noah på 17, 
som bor ved sin far i Ullerup, da han går 
på gymnasiet i Sønderborg.
Marco er medindehaver af NH Camping 
A/S. Marco har hænderne skruet godt 
på, så han er også leder af husprojek-
terne herhjemme, som jo altid fylder en 
del når man flytter i hus.

Helle er Socialrådgiver og arbejder ved 
Aabenraa kommune inden for handicap 
og psykiatri, hun er også politisk aktiv.
Alle vores børn har været aktive i idræts-
livet. Fodboldbaner og haller er steder, 
hvor der er blevet brugt enormt meget 
tid, og det er også der, vi har mødt hin-
anden. 
Helle har tidligere været træner og for-
mand i Høje Kolstrups Boldklub, indtil 
flytningen fra området. 
Helle har også været med til at starte 
den årlige fodboldskole op. 
Det frivillige arbejde har været savnet, så 
det var derfor uden tøven, at hun sagde 
ja til bestyrelsesarbejdet i BVU.
Vi oplever, at der i byen er fælles inte-
resse for en aktiv og god by med dybe 
rødder og fællesskab. 
At blive inddraget og modtaget i byen 
har bestemt gjort, at vi føler os hjemme.

Hilsen Marco og Helle

Rikke og 
Ebbe

Helle og 
Marco
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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

BO
LD
ER

SLEV-VOLLERUP

U
NGDOMSFORE

NI
NG

Corona gå nu din vej,
vi vil ikke have dig.
Corona bliv nu væk,
ellers får du smæk.
Ovenstående lille digt beskriver me-
get godt gymnastikkens ønske for den 
kommende sæson.

Den seneste nedlukning af Danmark 
betød, at vores gymnaster, instruktører 
og hjælpeinstruktører heller ikke i år fik 
afsluttet sæsonen på normal vis. 
Ingen hold fik holdt afslutning, og for 
andet år i træk måtte vi undvære vores 
ellers normalt velbesøgte gymnastikop-
visning.

Nu vil vi se fremad og satser på, at den 
kommende sæson kan blive en sæson, 
som kan fuldføres og sluttes af med en 
gymnastikopvisning i Urnehovedhallen i 
marts 2022. 

I den kommende sæson glæder vi os til
• at tage den nye multisal på skolen i 
brug
• at tage vores nyindkøbte redskaber i 
brug (se hvad vi har købt på billedet)

Hold øje med Facebook, BVU’s hjem-
meside og Tinglev Ugeblad, så du kan 
være med fra starten, når gymnastikken 
starter op igen til september. 

Ha’ en god sommer og pas godt på jer 
selv og hinanden. 

Mange gymnastikhilsner fra 
Lis, Lone, Vera og Mette

Gymnastikbuk CrossGym elastikker

CrossGym elastikker

CrossGym elastikker

Nedspringsmåtte

AirTrack

Saltoplint

NYE REDSKABER TIL DEN NYE SÆSON

GYMNASTIK

LOKAL(OM)RÅDETS QUIZ
Deltag i konkurrencen om at vinde 1 flaske vin. Vinderen findes ved 
lodtrækning blandt de korrekte svar, og vinderen offentliggøres i 
næste blad sammen med en ny quiz.

OPGAVE: 
Discgolf i Bolderslev har kunnet afholde jubilæum
Var det 5 år – 10 år – 15 år
Løsningen finder du på hjemmesiden: www.bolderslev.dk

Svaret indsendes senest den 15. juni 
2021 under mærket 1.QUIZ
Til: adan@bbsyd.dk - Husk at oplyse 
dit for- og efternavn, adresse samt te-
lefonnummer sammen med svaret.
Når vinderen er trukket den 16. juni 
slettes alle indkomne mails med svar.

God fornøjelse
Bolderslev Lokalråd
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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

Mira Müller fortæller:

Hej jeg hedder Mira Müller, jeg er lige 
blevet 12 år gammel og jeg kører mo-
tocross.
Jeg bor hos min far i Bolderslev og hos 
min mor i Aabenraa, og går i 5.c på kon-
gehøjskolen.
Jeg har kørt motocross i 4 år nu, jeg 
kører med et Team der hedder TBS-
Racing.
Vi træner motocross 2 og nogen gange 
4 gange om ugen.
Vi er medlem i Haderslev motorsport 
som har klubhus på Skovby banen, men 
vi træner og kører løb i hele landet.
Sidste år blev jeg klub mester, i Skovby.
Den 16 og 17 april deltog jeg i Kids Cup 
løbet på Vesterbæk motocross bane, 
det er det første løb jeg har kørt i år, kids 
cup er for både drenge og piger.

Hele lørdag gik med træning, og jeg lær-
te en masse gode ting jeg kunne bruge 
til løbet om søndagen.
Søndag morgen kørte vi træning, der fik 
jeg en 3. plads, bagefter skulle vi køre 
kvalificering der fik jeg en 6 plads.
I første heat fik jeg en dårlig start så jeg 
endte på en  10 plads, men i det andet 
heat fik jeg en kanon god start så jeg tog 
1 pladsen i første sving og lå som num-
mer 1 hele løbet og vandt.
Jeg skal køre Pige DM i Herning d 9 maj, 
det glæder jeg mig til.
Der bliver hård konkurrence om de gode 
placeringer, så jeg skal træne meget for 
at blive god.
Det var lidt om mig og min sport.

Hilsen
Mira

MOTOCROSS er også for piger
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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!

Det er vi rigtig glade for. Det med at 
være spejder på nettet, det virker vist 
ikke rigtigt for os – vi prøvede – men en 
succes, det vil vi ikke kalde det. Så godt 
vi kan mødes igen.

Det er selvsagt begrænset, hvor meget 
vi har nået indtil nu. Vi har været i gang 
med førstehjælp, spejderne fik blandt 
andet skyllet øjne på hinanden.
Den 26. april holder vi Skt. Georgs dag 
ved spejderhuset. Der samles spejderne 
for at bekræfte deres spejderløfte. Sag-
net om ridderen Skt. Georg  fortæller, 
at han reddede prinsessen fra dragen, 
men ville ikke have en belønning for det. 
Han er symbolet på, at det gode vinder 
over det onde. Hjørnestenene i spejder-
løftet er: at lytte til Guds ord, at holde 
spejderloven og hver dag gøre noget for 
at glæde andre.

Ellers er programmet indtil sommerferien 
– Safari. Hvert spejdermøde bliver fyldt 
med 2 poster, det er dette års alternative 
distriktets bæver-ulve turnering.  Når det 
nu ikke kan være anderledes, er dette 
et godt alternativ. Når spejderne har 
gennemført alle poster – og resultater 
og billeddokumentation er godkendt af 
distriktet, får de et mærke til uniformen. 
Det skal nok blive godt, og vi glæder os 
til at komme i gang. 

Vores spejdermøder ligger mandag fra 
kl. 17 til 18.30, I er altid velkomne til at 
komme ned og prøve at være med. Den 
eneste betingelse er, at du skal være 
startet i skole.

Så er SPEJDERNE 
i gang igen
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Dagplejere i Bolderslev

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

Vi tre dagplejere bor alle i Bolderslev tæt 
på Bolderslev Skole og Bolderslev Bør-
nehus. Vi inddrager vores dejlige natur 
og nærmiljøet omkring vores hjem.

Områdets stisystemer har et godt ud-
forsknings- og læringsmiljø og vi siger 
gerne ”HEJ” til dem vi møder.

Skal vi på en længere tur, bruger vi vores 
christianiacykler. 
Vi har et godt samarbejde med Børne-
huset og når arbejdet med den nye mul-
tihal på Bolderslev Skole er gennemført, 
forventer vi at fortsætte med vores mo-
torikforløb.

Vi finder glæde ved at se, når børnene 
tør udfordre sig selv, motorisk, bruger 
deres sanser, griner, finder nye venner 
og indgår i relationer i fællesskabet og 
meget meget mere 
Vi mødes privat eller i naturen og giver 
hinanden kollegial sparring, som handler 
om de pædagogiske valg og aktiviteter 
vi igangsætter. 
Vi får tilsyn og har sparring med vores 
dagplejekonsulent.

Får du brug for yderligere information, 
kan du finde os på Dagplejens hjemme-
side: www.aabenraa-dagplejen.dk

Vi har alle deltaget i flg. certificeringer, 
forskningsprojekter og kurser:
• Førstehjælp 

med løbende opfølgning
• Grønne Spirer, Friluftsrådet
• Vi lærer sprog  

i dagplejen og vuggestuer
• Motorikforløbet  

”Rend og Hop med Ida”,  
Danmarks Idrætsforbund

• VækstModellen 
- Vejen til den gode samtale, MG

• Udvikling
• Tumlingeyoga
• Den styrkede pædagogiske  

læreplan
• Og endnu flere
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Dagplejere i Bolderslev

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

Som dagplejer lægger vi stor 
vægt på værdierne:

Tryghed, Nærvær og Omsorg 
for det enkelte barn.

Arbejder ud fra den 
lovbestemte styrkede 

pædagogiske læreplan
og tilrettelægger vores 

aktiviteter fra den. 

Aktiviteterne tilpasses
efter børnenes alder og 

udviklingstrin.

Tænk at jeg har fejret mit 40 års, jubi-
læum her i børnenes by BOLDERSLEV.
Ingen ord er store nok til at forklare hvor 
stolt og glad jeg er for den fine Kongeli-
ge fortjenestemedalje. Det kan jeg takke 
jer forældre og børn for, at jeg har fået 
lov til at passe jeres skønne guldklumper 
gennem årene, ellers havde jeg nok ikke 
være nået her til. Af hjertet tak.

Det har bare været mit kald at være 
dagplejer, det er blevet min livsstil, jeg 
tænker gerne på mit arbejde 24 timer i 
døgnet, holder meget af mine unger, og 
vil gerne være velforberedt til de sjove 
ting vi laver.
Kun når mine skønne børnebørn kom-
mer, så er jeg bare mormor, så er alt til-
ladt, det elsker de.
Nis Peter og jeg har selv fire børn som 
for længst er fløjet hjemmefra, de har 
givet os otte skønne og frække børne-
børn, det nyder vi i fulde drag.
Det er også skønt at møde forældre og 
børn i byen når jeg går min tur, og få en 
god snak om gamle dage.

Men det kunne nu være super hvis vi 
fik lidt flere børn her i Bolderslev, så vi 
tre dagplejere kan fortsætte i mange år, 
med at trille rundt med de små i vores 
barnevogne.

Tak til alle der har tænkt på mig, og har 
været forbi i mit liv.
 

Hjertelig hilsen fra Susanne (Sanne)

Susanne kan fejre 
40 års jubilæum



Trondhjemsvej 28 · 6230 Rødekro

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

På grund af corona19 har det været en 
øv vinter der har ikke været mulig at hol-
de gang i Motion og Samvær.
Så der er hverken holdt Julefrokost, af-
slutning eller møder.
Nu er der så lukket lidt op for udendørs 
og vi er begyndt at spille Petanque. Krolf 
og Disc Golf har dog spillet en del i vin-
ter.

Da Bent Nielsen går af som kasserer, vil 
vi gerne her sige en stor tak til ham for 
det store arbejde, han har gjort. Christa 
Schlott er nu kasserer.

Vi vil også her sige en stor tak til Jørgen 
Fink Jørgensen for det store arbejde, 
han har gjort i BVU gennem ca. 30 år og 
nu træder ud af BVU`s bestyrelse.

Og tak til Birgit Jessen, der også træder 
ud af BVU`s bestyrelse, men dog fort-
sætter i Tennisudvalget.
I bliver begge to meget svære at und-

være, men vi håber, at I stadig vil hjælpe 
med mange af de opgaver, der er.
Og velkommen til den nye formand Hel-
le Dantoft og næstformand Trine Frisk.

PETANQUE
Ja så er vi begyndt at spille Petanque 
igen - fint vejr men noget kold vind, men 
der mødte rigtig mange op fra første 
dag. I alt er vi efter 2 gange 12 spillere 
(vi fik også en ny spiller fra Rødekro, så 
velkommen til Jonn) det var rigtig dejligt 
at kunne mødes igen, få nogle gode spil 
og et godt grin og nu lysner det, og vi 
må dyrke det sociale og kaffen.
Vi håber og tror også vi kan afholde vo-
res årlige venskabsstævne med Tinglev 
igen.
Vi spiller mandag fra kl. 9,30 bag ved 
hallens cafeterier.

KROLF
Vi har jo spillet lidt hele vinteren som vi 
nu måtte ifølge restriktionerne. Der var 

ikke mulighed for kaffe. Der blev sprittet 
voldsomt, og Leif styrede det med hård 
hånd. Tak for det Leif.
Vi er så nu begyndt på den nye sæson, 
og der er kommet 20 spillere. Vi håber 
selvfølgelig på, at der kommer flere, 
men det har jo været meget koldt. Også 
her kan vi nu få kaffen og hygge - det 
betyder rigtig meget.
Vi håber og tror også, at vi kan komme 
til stævner igen. Det savner vi. Det at 
mødes med andre klubber betyder rig-
tig meget - komme ud og prøve andre 
baner og snakke med de andre spillere 
rundt omkring.
Vi spiller tirsdag formiddag kl. 9,30 og 
onsdag aften kl. 18,30.

ONSDAGS GÅ-TUREN
Her i Corona19 tiden er vores gåtur om 
onsdagen noget af det bedste. Vi går 
ca. 5 km hver gang og får set en mas-
se nyt i Bolderslev, som f.eks. jeg ikke 
kendte til.Vi er nu oppe på 15 deltagere, 

Idræt for ALLE
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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

så det er vi super glade for. Onsdag den 
21.4. gik vi op på skydebanen. Et dej-
ligt sted hvor både min familie og jeg har 
brugt mange timer. Det var glædeligt at 
se, at de har oprettet bueskydning med 
8 baner, der ligger fint i forlængelse af 
15- og 50 meter banerne. Dejligt at se, 
at der sker noget nyt.
Vi er tilmeldt Genforeningsstafetten 
2020, som skulle have været rundt i 
forskellige klubber i 2020. Den er nu 
lavet, så vi kan gå hjemme i klubben i 
hele maj måned, og vi skal så sende ind 
hvor mange km, der samlet er gået. Det 
koster 50 kr pr deltager, og så får man 
et flot krus. Det bliver spændende, hvor 
mange km vi kan gå. 
Resultatet kommer i næste blad.
Vi går hver onsdag kl. 10.
Og den sidste onsdag i måneden tager 
vi ud af byen på andre stier i kommunen.

IDRÆT FOR ALLE
Vi vil gerne have flere deltagere over hele 
linjen.
Der er mange, der bruger vore baner i 
fritiden - hvilket er ganske lovligt - men 
vi vil da gerne opfordre dem til at blive 
medlem i klubben.

Prisen for medlemmer er:
Petanque: 150 kr. for sommeren.
Krolf: 200 for hele året.
Disc Golf: 150 for hele året.
Gå turen onsdag er gratis.

Onsdag 
gåturen
Foråret har taget over, den friske lidt en-
somme vinter er gået.
Nu i fællesskab for vi øje på naturen.
For mig er det et plus, at opleve hjemeg-
nen, ved at gå 5 km.
En rigtig sundheds tur, for krop og sjæl, 
med snak.

Venlig hilsen Mille

Petanque i 
Bolderslev
Hver mandag formiddag, kl. 9.30 mø-
des en lille gruppe glade og oplagte 
mennesker, for at spille Petanque ved 
Bolderslevs Fritidscenter.
Snakken går livligt, og her bliver ver-
denssituationen vendt – spurgt ind til 
den enkelte – nyheder fra byen diskute-
ret ……o.s.v.
Kl. 9.30 bliver vi fordelt på hold og spillet 
går i gang. Der spilles 1-2 spil, før kaf-
fepausen i Fritidscentrets cafeteria.
Igen går snakken og venskabelige dril-
lerier flyver i luften, mens kaffen glider 
ned. Atter inddeles vi i nye hold og spil-
ler 1-2 spil. Kl. 11.30 slutter vi af.
Vi er alle forskellige, hvilket også kom-
mer til udtryk i vores spil. Vinder eller 
taber - så er det, den fantastiske gode 
stemning og det sociale samvær, der 
gør, at vi går glade og opløftede hjem.
Har du lyst til at være med, så kom bare 
frit frem, der er plads til flere.

Cathrine Thomsen

Nyt fra 
Senior-
klubben
Seniorklubben er stadig luk-
ket ned pga corona, og om vi 
mødes inden sommerferien er 
tvivlsomt. Hvis vi må gives der 
besked. 
Vi regner stærkt med, at vi 
starter igen d. 18. august 2021. 
Vi mødes hver onsdag i Bol-
derslev forsamlingshus fra kl. 
14.00 – 16.00. Det koster 15 kr 
pr gang.    

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

Nr. 2 - 2021 - Aktivitetsblad     15



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

Støt op om klubben og det frivillige ar-
bejde.

Efterhånden er der en del her i området, 
som spiller disc golf. Det ville være så 
utrolig dejligt, hvis disse spillere også 
blev medlem af klubben. Det ville give 
mere gejst og arbejdsglæde og det kun-
ne gøre det muligt at udvikle og forbedre 
forholdene endnu mere. Det er ikke sik-
kert, at man har tid eller gider spille med 
os om mandagen kl. 19.00 – men det er 
altså sjovere at være flere.

Man bliver medlem ved at logge ind på 
bvu.dk – Idræt For Alle – Tilmelding. Og 
det koster kun 150 kr. for et helt år. I 
2019 var vi bare 3 medlemmer – i 2020 
var vi 8 og hvor mange bliver vi så i år? 
Vi håber på 12-14. Ikke alle spiller med 

hver gang – slet ikke – men det er altså 
sjovere at være mere end 2.
Et skøn siger, at vores bane er den 
næstmest brugte i hele Sønderjylland 
– kun overgået af banen i Vojens, som 
er en ”mesterskabsbane” med 18 kur-
ve. Det er vi faktisk meget stolt over. I 
2020 var der 3.710 spillere, som gik en 
runde i Bolderslev. Tilsvarende tal for de 
øvrige baner: Vojens, 15.815. Kløften i 
Haderslev, 2.975 spillere. Gram Slot, 
1.855. Stubbæk, 1.685. Sønderborg 
Idræts Højskole, 1.395. Høje Kolstrup, 
1.370. Damparken i Haderslev, 555. I alt 
29.360 spillere.

Disc golf for begyndere
Vi startede sæsonen d. 5. april med et 
introduktionskursus for begyndere, hvor 
man kunne lære at spille disc golf på 

3x1½ time. De tilmeldte deltagere gav 
efterfølgende udtryk for, at de var glade 
for forløbet og havde lært en masse – 
både teknisk, teoretisk og praktisk. 

Deltagerne lærte betydningen af de al-
mindeligste udtryk, der blev puttet fra 
forskellige afstande, der blev øvet indspil 
og der blev drivet tværs over markeds-
pladsen – og sidst, men ikke mindst blev 
der spillet disc golf. At deltagerne havde 
lært noget, fremgik af den afsluttende 
runde, hvor der virkelig blev spillet godt 
disc golf. Det var en sand fornøjelse at 
se, hvordan vi øvede kom under pres.

Hvis du også får lyst til at lære at spille 
disc golf på 3x1½ time, så kontakt Paul 
på tlf. 5154 8161. Måske kan vi lave en 
opfølgning.

Discgolf
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Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78

Når enden er god, er alting godt - og 
enden er god, så alting er godt.

Så gik der næsten 30 år, hvor jeg enten 
har siddet i et udvalg eller været en del 
af hovedbestyrelsen i BVU i Bolderslev.
Generalforsamlingen i 2021 blev afholdt 
virtuelt, noget vi ikke er forvænt med i 
BVU, men når omstændighederne er 
som de er, måtte dette være løsningen 
selvom vi nok alle har det bedst med at 
sidde rundt om bordet.
En forening som BVU drives udeluk-
kende på frivillige kræfter - med andre 
ord - dem der involverer sig i foreningen 
gør det udelukkende fordi de er ildsjæle 
og brænder for det frivillige arbejde der 
ligger i foreningen, BVU er en paraply-
organisation der breder sig over mange 
forskellige idrætsgrene, og dem der sid-
der i de forskellige udvalg sidder der fordi 
de netop brænder for den idrætsgren de 
repræsenterer - det skal I have tak for. I 
gør alle et kæmpe arbejde og gør hver 
især en forskel.
Igennem alle årene har jeg lært utrolig 
mange mennesker at kende, der er op-
stået venskaber for livet og disse ven-
skaber opstår fordi man brænder for de 
samme ting - man skylder næsten sig 
selv at være en del af en forening som 
BVU, man sætter ting i gang, hvorefter 
man kan høste frugten og se det blom-
strer.
Jeg var så privilegeret at være en del af 
hovedbestyrelsen i 2019 da BVU kunne 
fejre sit 100 års jubilæum, det var en op-
levelse ud over det sædvanlige med en 
kæmpe opbakning fra gamle medlem-

mer, dette bekræfter at uanset alder så 
glemmer man aldrig foreningen, og det 
arbejde man har lagt i BVU - dejligt
Alting har en ende, og den er nu kom-
met for mit vedkommende - der har i 
lang tid gået mange tanker igennem mit 
hoved - hvem kan og vil overtage posten 
som formand i BVU og somme tider er 
det tilfældighedernes spil der kommer 
på banen - hvis den samme person flere 
gange dukker op i tankerne, så føler jeg 
vedkommende skal kontaktes for at høre 
om hende/ham eventuelt også skulle gå 
med tanken om frivilligt arbejde i BVU.
Personen var Trine Frisk, der sammen 
med sin familie har etableret sig i Bolder-
slev - Trine er opflasket i en familie der 
altid har været involveret i foreningsar-
bejde og tit går det i arv fra generation 
til generation.
Jeg fik en god snak med Trine, og hun 
var Frisk på opgaven - det hun har præ-
steret i den korte tid giver overhovedet 
ikke grund til bekymring - hun er som 
navnet siger FRISK og har en dyb for-
ståelse for foreningsarbejdet - Trine, jeg 
er meget glad for du valgte at blive en 
del af BVU
Så var det på plads, men vi manglede 
stadig et bestyrelsesmedlem mere, og 
her kom Helle Dantoft ind i billedet.
Helle og hendes familie er tilflyttere og 
har købt hus i Bolderslev ( dejligt ) Helle 
har været aktiv i idrætsforeningen på 
Høje Kolstrup, hvor hun var træner og 
hjælpetræner på diverse fodboldhold. 
hendes engagement i klubben gjorde at 
hun blev inviteret ind i bestyrelsesarbej-
det og fik chancen for at blive medlem 

af bestyrelsen HKB81 og senere hen be-
styrelsesformand.
Helle - du skal også vide at jeg er meget 
glad for du valgte at blive en del af BVU, 
ligeledes kan jeg fornemme at du er den 
helt rigtige person på formandsposten - 
og tak for snak og kaffe, da jeg bare kom 
brasende ind i dit nye hjem.
Med Helle som formand, Trine på næst-
formandsposten og Mia til at styre pen-
gekassen, går BVU en god fremtid i 
møde. Personligt er jeg glad for at kunne 
aflevere en forening med et fornuftigt 
medlemstal ( stigende ) og en økonomi 
der giver en masse muligheder fremad-
rettet.
Til Birgit Jessen skal der også lyde en 
kæmpe tak - vi har fulgt hinanden gen-
nem mange år i bestyrelsen, du har væ-
ret en kæmpe kapacitet og altid var der 
styr på sagerne - var vi andre i tvivl blev 
der gerne sagt - spørg Birgit, og vi gik 
aldrig forgæves.
Jeg har ofte brugt dig som livline, og ofte 
har vi fundet gode løsninger sammen.
Birgit, du skal vide jeg skønner på alle de 
år vi har arbejdet sammen i foreningen, 
hvor samarbejdet ikke kunne ønskes 
bedre.
Til slut vil jeg ønske Jer alle god vind 
fremover, og håber BVU vil eksistere de 
næste 100 år.

Dette var alt for denne gang - god som-
mer til Jer alle.

Sportslige hilsner fra
Jørgen Fink Jørgensen

Formanden i BVU takker af 
efter næsten 30 år i foreningen Jørgen Fink Jørgensen
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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

Beretning v/formand 
Jørgen Fink Jørgensen.

I mine knap 30 år i BVU, havde jeg aldrig 
drømt om at generalforsamlingen skulle 
afholdes virtuelt, da foreninger som BVU 
tit vælger at samles rundt om bordet for 
også at udleve det sociale liv – dog er 
det i disse tider ikke unormalt at møder 
afvikles over det sociale netværk.
Grunden til alt dette er selvfølgelig CO-
VID-19 pandemien – som hele verden er 
blevet ramt af, det er en mærkelig tid vi 
lever i, og der går ikke en dag uden or-
det COVID-19 bliver nævnt – man bliver 
efterhånden træt i hovedet af at høre om 
COVID-19 og ind imellem lukker jeg sim-
pelthen ned for medierne.

Efter et par år med vækst, falder med-
lemstallene i DGI og DIF på landsplan 
– ca 89000 medlemmer har valgt at 
trække sig tilbage – dog er faldet min-
dre slemt end frygtet, takket være en 
stor indsats i foreningslivet – nedgangen 
vækker dog bekymring i forhold til de 
langsigtede sundhedskonsekvenser.

2020 har været et hårdt år for landets 
idrætsforeninger, baner, omklædnings-
rum har stået corona-tomme – med-
lemmer og bestyrelser rundt om i landet 
har kæmpet en kamp for at holde hju-
lene i gang på de tidspunkter hvor der 
åbnede sig muligheder – det er ikke 
overraskende at vi ser et generelt fald i 
idrætsforeningernes medlemstal. Men 
det er bekymrende for både vores fysi-
ske, mentale og sociale sundhed. Det 
har været afgørende at de flest idræts-

foreninger har været hurtige til at omstille 
sig løbende til nye restriktioner der hele 
tiden dukker op.
Som før nævnt, er der mange foreninger 
der har mistet medlemmer, men jeg hå-
ber og tror BVU undgår dette i stor stil 
– jeg er blevet spurgt mange gange om 
muligheder for genåbning af idrætten i 
BVU men men men – pandemien er her, 
og vi er alle forpligtiget til at bekæmpe 
den på bedste vis, og dette har des-
værre medført nedlukning af alt inden-
dørs aktivitet – alt aktivitet har været på 
standby siden Danmark blev lukket ned 
den 16. december 2020 for anden gang 
– dog kan der på nuværende tidspunkt 
skimtes lidt lys for enden af tunnellen, 
smitte tallene går den rigtige vej – dog 
med enkelte stigninger i koncentrerede 
områder rundt om i landet.

Med de nye restriktioner der træder i 
kraft den 21. april – åbnes der op for in-
dendørs idræt i organiseret regi for børn 
og unge under 18 – 6. maj åbnes der for 
indendørs aktiviteter for voksne over 18 
med corona pas – 21. maj åbnes der for 
de resterende idrætter som ikke er åbnet 
i de forrige faser – med corona pas.
Så alle kvinder/mænd – glæd jer til frem-
tiden i BVU – der er lys forude.
Alle udvalg i BVU har gjort deres yder-
ste for af finde løsninger/muligheder når 
restriktionerne satte grænser, dejligt at 
se hvor der blev arbejdet med løsninger 
så vi kunne holde det hele nogenlunde i 
gang – jeg vil ikke sige vi arbejdede for-
gæves, vi holdt hjulene i gang, og ud-
øverne accepterede forholdene som de 
var indtil nedlukningen ramte i december.

Det skal ikke gå op i COVID-19 det hele. 
For nogen tid siden blev alle udvalg bedt 
om at gå i tænkeboksen med hensyn til 
mangler og udstyr inden for hver deres 
områder – udvalgene er blevet informe-
ret om udfaldet – men synes også den er 
berettiget til at blive informeret længere 
ud  - vi søgte for ca. 72000,- hos 
Sparekassen Løgumkloster Fonden 
og blev tildelt 30000,- hvilket vi er me-
get glade for – bestyrelsen har valgt at 
opfylde alle ønsker med undtagen af et 
FUGT skab til badmintonbolde ( 20000,-) 
og tog lidt af beholdningen, så mente vi 
nok det gik det hele.
Vi håber vinter- og efterårssæsonen 
2021 bliver vendepunktet, hvor vi alle 
kan komme i gang med det vi gerne vil 
– dyrke motion, dyrke fællesskabet og 
dyrke kroppens velvære – det tror jeg vi 
alle kan blive enige om.

Det var ikke kun covid-19 der gav ud-
fordringer i 2020 – efter sommerferien 
gik man i gang med nedrivningen af 
skolens gymnastiksal, hvilket gav nogle 
udfordringer til gymnastikafdelingen – 
der skulle findes plads til 3 hold i andre 
lokaler. Det ene hold kunne komme i hal-
len, de 2 andre hold kom til at træne i 
forsamlingshuset – yoga i lillesalen og 
motionsdamer i storsalen – så kabalen 
kom til at gå op.
Ikke alle var lige begejstret da nyheden 
om at gymnastiksalen skulle rives ned 
på grund af for dårlig stand og skim-
melsvamp i konstruktionerne – det ville 
simpelthen blive alt for bekosteligt at re-
novere salen.
Løsningen på dette problem blev så 

BVU holdt generalforsamling
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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.

EVENTTUR i BOLDERSLEV
Lørdag den 26. juni kl. 10:00
Bak op om muligheden for at mødes 
med nye borgere i vores lokalsamfund...

Turen, der varer ca. 1½ time, bliver en rundvisning i byen på gåben, 
hvor alle kan være med – både voksne og børn. Den slutter med mulighed 
for en hyggelig snak over en pølse og lidt drikkelse.

Vi håber at også mange børnefamilier vil støtte op om turen, så man heri-
gennem kan lære byen og dens borgere at kende. Selvom du har boet i 
Bolderslev i mange år, så ring på hos dine nye naboer og inviter dem med 
på en oplevelse i vores lille lokalsamfund – du kan sikkert også bidrage 
med en historie.

Årets markedsfest er desværre aflyst grundet coronarestriktioner. 
Ringriderne arbejder på en mulig afvikling af årets ringridning med evt. 
flere udendørs aktiviteter.
Der vil senere blive annonceret på facebook.

multisalen - efter ombygninger i eksi-
sterende bygninger på skolen, begyn-
der multisalen nu rigtig at tage form, 
og vi får en løsning som i sidste ende 
fuldt ud kompenserer for tabet af den 
gamle gymnastiksal – der er bygget 
nye badefaciliteter og der er flere m2 
gulv til at boltre sig på, så vi glæder os 
helt vildt til at se det færdige resultat og 
til  ibrugtagningen.
Til slut vil jeg takke alle – bestyrelses-
medlemmer, kontaktudvalgsmedlem-
mer, hallen/center og alle der hver især 
gør en indsats i det daglige – en stor 
tak for godt samarbejde til Jer alle - og 
tak til Egon Greve for at styre mødet 
godt igennem. 

Tak til Birgit
Fra min side skal der lyde en stor tak 
for dit kæmpe arbejde du har lagt i 
BVU gennem de sidste mange år- tror 
vi er tilbage i 80'erne, hvor du begynd-
te at lægge dine kræfter i BVU – dit al-
tid omhyggelige arbejde med tingene 
gør at der altid er styr på sagerne – er 
der nogle spørgsmål, hvor vi andre 
kan være i tvivl siger vi gerne – spørg 
Birgit – det er meget meget sjældent 
vi er gået forgæves – Birgit, vi to har 
arbejdet sammen i foreningen igen-
nem rigtig mange år, og du skal vide 
jeg skønner på det arbejde du har lagt 
for dagen, det var også mig der fik dig 
med i Bestyrelsen til generalforsamlin-
gen 2020, du var ikke vild med det – 
du havde det bedst med suppleantpo-
sten – men du hjalp mig i situationen, 
og derfor føler jeg også en pligt til at 
hjælpe dig ud igen.
Birgit og jeg har lovet den nye bestyrel-
se, at vi sidder bagerst i kulisserne og 
vil hjælpe dem godt i gang, og dette 
gør vi indtil generalforsamlingen 2022.

HÅBER VI SES

Bolderslev Lokalråd

NATURAKTIVITETER 
for hele familien
Vores lokale stier er nu blevet registeret 
på Aabenraa Kommunes digitale hotline 
under lokale vandre- og cykelruter og 
nævnes her sammen med andre lignen-
de initiativer i kommunen.

De lokale ruter finder du herunder: 
https://www.aabenraa.dk/oplev/vaer-
aktiv-i-naturen/naturaktiviteter-for-hele-
familien/
Og mere direkte:
https://www.aabenraa.dk/oplev/vaer-

aktiv-i-naturen/naturaktiviteter-for-hele-
familien/lokale-vandre-og-cykelruter/
Ruterne kan du nu også finde på 
www.bolderslev.dk

Infotavlerne på ruterne er blevet opda-
teret og nogle med bl.a. fotos. Tag din 
mobiltelefon med, scan QR-koderne og 
prøv at sætte dig ind i tiden der engang 
var i Bolderslev.

God fornøjelse
Bolderslev Lokalråd
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73 64 70 20
info@compex

www.compex.dk

Landbrugsplast, pattegummi & slanger, mineraler & fodertilskud,
rengøring & desinfektion, slid & reservedele samt diverse forbrugsvarer

Industrivej 13 - 6392 Bolderslev
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Igen i år har Birgit og Anne 
Marie været i gang på 
"Den grønne sløjfe" og gjort 
området rigtig pænt.


