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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 
Preben Kristensen, tlf. 40 76 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 

Her ved udgangen af ferieperioden (start 
august) er vi midt i etableringen af de 
store projekter under områdefornyelsen. 
Parallelt med initiativerne ved rampen, 
skoleankomsten og fritidspladsen, har 
der været (og er) mange andre aktivite-
ter. 

Områdefornyelsesprojektet 
kører som forventet 
I slutningen af juli var der midtvejsevent 
med besøg af borgmester Thomas An-
dresen og udvalgsformand Philip Tietje. 
På trods af kraftig regn fik vi fejret at om-
rådefornyelsen er startet op. 
I skrivende stund er jordarbejdet på den 
nye rampe næsten færdig, og vi satser 
på, at der er lagt asfalt på stien/rampen 
– samt ved skoleankomsten i sensom-
meren/start efterår. Fritidspladsen ved 
fritidscentret/hallen er næsten færdig, 
og vi har (får) en meget indbydende vel-
komst, når vi kommer ned til fritidscen-
tret – en super forskønnelse.

Vi planlægger en indvielsesevent når de 
3 store projekter er færdige. Status på 
projekterne kan følges via Facebook og 
hjemmeside.

Introduktion til nye borgere
Lørdag d. 26. juni gennemførte lokalrå-
det en guidet rundvisning i Bolderslev. Et 
af formålene var, at nye borgere kunne 
få en tur (med historier) gennem Bolder-
slev, endvidere kunne man blive introdu-
ceret til et udvalg af lokale foreninger og 
institutioner i Markedsskoven. Arrange-
mentet var en kæmpe succes med op 
mod 100 deltagere. 

Ny multisal
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. Den nye multisal er etable-
ret, og der udestår alene opsætning af 
inventar (ribbe mv). 

Hjemmeside
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 
praktiske info. www.bolderslev.dk.

Initiativpuljen
Puljemidler under områdefornyelsen er 
stadig tilgængelige (initiativpuljen), alle 
kan nu søge midler til projekter og akti-
viteter til gavn for alle i Bolderslev. I kan 
kontakte lokalrådet med spørgsmål via 
info@bolderslev.dk eller søge på hjem-
mesiden. 

Hjerteløbere/hjertestarter
Hjerteløbergruppen i Bolderslev er sta-
dig aktiv. Der er oprettet en lukket Face-
book gruppe, hvor gruppen kan dele 
information og læring. Hvis andre har 
interesse kan I kontakte Paul Hansen fra 
lokalrådet. I den forløbne periode har vi 
endvidere fået etableret en hjertestarter i 
Markedsskoven (på toiletbygningen). 

Fortsætter næste side

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

JULEHYGGE 
i hallen 

den 12. december 2022

Husk
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Vi har nu hjertestartere på skolen, ved 
hallen/fritidscentret, Markedsskoven 
samt ved Kohberg.

Trafiksikkerhed
Trafik sikker forbindelse mellem Tinglev 
og Bolderslev. Vi følger løbende op, og 
afventer tilbagemelding på vores kon-
struktive ideforslag som er fremsendt 
til Aabenraa Kommune. Projektet har 
en af de højeste prioriteter i Lokalrådets 
arbejde.

Foreningsmøde 
(afholdes d. 30. august) 
Bolderslev lokalråd har inviteret 2 repræ-
sentanter for hver forening og institutio-
ner i Bolderslev Lokalområde. 2021 ud-
gaven af mødet afholdes d. 30. august 
– og derfor efter deadline til aktivitets-
bladet. 

Konklusioner kan derfor ikke gives her 
men vil blive offentliggjort på Facebook 
og hjemmeside. Ét af punkterne til drøf-
telse er prioritering af eventuelle VE 
midler fra solcelleparken i Hjolderup. Vi 
forventer, at der fra politisk hold er en 
principbeslutning om, hvordan midlerne 
fordeles i nærområderne. Udvalgsfor-
mand for vækst og udviklingsudvalget 
i Aabenraa Kommune, Philip Tietje, er 
inviteret til at give en status på VE mid-
lerne mv. 
Andre udvalgte emner der er sat på 
dagsordenen – forsikringsforhold for 
foreninger, integration af nye borgere i 
Bolderslev, status på områdefornyel-
sesprojektet, koordinering på tværs af 
foreninger mv. 

Borgerhenvendelser
 – vi har gennem den senere tid haft 
forskellige borgerhenvendelser. Blandt 
andet om forskønnelse af vores ind-
gangsområder til byen. Skilte, blomster, 
portaler mv. Lokalrådet arbejder fortsat 
på et samlet oplæg på dette, og vi vil 
sandsynligvis starte et projekt på områ-
det.

Håber dette giver et overblik på de væ-
sentlige indsatser vi arbejder med i lo-
kalrådet. Der henvises også til at følge 
os på Facebook og tjekke vores hjem-
meside www.bolderslev.dk  
Hvis der er specifikke spørgsmål eller 
andre kommentarer kan disse rettes til 
info@bolderslev.dk.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk

Formand

BORGERSPISNING
Sæt allerede nu  X  i kalenderen
• Tirsdag, den 21. september 2021 (kylling i fad med tilbehør)

• Onsdag, den 27. oktober 2021 (dansk bøf med bløde løg)

• Torsdag, den 25. november 2021 (grønlangkål med det hele)

• Efter spisningen serveres kaffe/småkager

Borgerspisningen foregår i forsamlingshuset kl. 18.00.
Pris:  75,00 kr. for voksne – børn (under 12 år) kr. 35,00.
Øl, vand og vin kan købes.
Tilmelding til bofc6392@gmail.com eller 7464 6505 senest 7 dage før.                             
  
Bolderslev Forsamlingshus
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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

Lægeexam. fodplejer

Winnie Lund Sørensen
Tlf. 26 23 66 19

Behandling i eget hjem.
Åben efter aftale.

- KØB OGSÅ GAVEKORT

Bolderslev Hovedgade 3 
6392 Bolderslev

byhelms@byhelms.dk
www.byhelms.dk

Tlf. 42 40 63 92

ved Steffan Henningsen
Bolderslev Hovedgade 26A, Bolderslev

Tlf. 74 64 64 99

Bolderslev 
Autoværksted

- dit lokale autoværksted
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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

Onsdags turene er noget af det herlig-
ste vi har startet. Vi får set Bolderslev 
fra alle sider, men også Bolderslev skov 
bliver nøje kigget efter. En skøn tur hvor 
der kunne være nogle udfordringer med 
vandløb, smattede stier og sump.

Vi har også været på en dejlig tur i Ting-
lev hvor Ester Larsen guidede os rundt, 
meget spændende. 
Vi mødtes ved biblioteket, gik om forbi 
Flemmings møbelforretning, med stien 
rundt om industrien og gennem Bysko-
ven. Ester havde medbragt lidt forplej-
ning til halsen, som vi fik undervejs.
Vi havde en rigtig god tur i Hellevad, 

der startede fra Kirken og rundt gennem 
skoven, hvor der var en Helligkilden-
sten, madhus og et gammeldags das.
Vi går hver onsdag kl. 10 fra 
hallen. Vi glæder os til 
at se nye ansigter.

Onsdagens gåtur

Vil I/du gerne vide mere så ring til Mie Bach på 60 49 68 09 eller Birgit 
Langelund på 42 20 60 48.

Nyt fra 
Seniorklubben
Seniorklubben starter igen d. 
18. august efter en lang nedluk-
ning. Vi mødes hver onsdag i Bol-
derslev forsamlingshus fra kl. 14.00 
– 16.00. Det koster 15 kr pr gang.    

Kniplepigerne starter d. 8. sep-
tember også i Bolderslev forsam-
lingshus, man behøver ikke at kniple 
men kan også lave anden form for 
håndarbejde. Vi mødes onsdag i lige 
uger fra kl. 13.30 – 16.30, vi drikker 
kaffe sammen med Seniorklubben 
og det koster 15 kr pr gang.
Bent Nielsen kan kontaktes for yder-
ligere information på tlf. 23465715.  

En ny sæson går i gang – endelig, ende-
lig kan vi igen mødes torsdage til Motion 
og Samvær i Bolderslev Fritidscenter.
 
Vi glæder os utrolig meget til at komme 
i gang og møde jer 
torsdag den 7. oktober kl. 9.30.

Vores program, som varer 2 timer, inde-
holder opvarmning, forskellige aktiviteter 
og en kaffepause, hvor vi drikker kaffe    
synger og snakker. 
Vi har fundet nye aktiviteter frem og hver 
enkelt vælger selv de aktiviteter de vil 
deltage i.

Instruktørerne lægger vægt på:  
• At alle får udfordringer, som de har  
 mod på og samtidig bliver udfordret 

• At alle oplever at være er en del af  
 samværet uanset hvor aktiv man er
• At især nye men også tidligere 
 motionister, føler sig velkomne
• At få tilbagemelding på træningen, så  
 vi kan tilpasse træningen og gøre den  
 bedre

Instruktørerne er:
Dorte Schultz, Birgit Langelund, 
Kirsten Mathiesen og Mie Bach
Sang: L. Lysemose Hansen
Musik og alt-mulig-hjælper: Anne Marie 
Andersen

Er du i tvivl om det er noget for dig så 
kom og se og få en snak med os. Tag 
evt. en nabo/ bekendt med og det er 
ganske uforpligtende.    

MOTION & SAMVÆR

BO
LD
ER

SLEV-VOLLERUP
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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

Sparekassen Løgumklosters Fond har 
bevilget penge til 3 foreninger i Bolder-
slev, BVU fik kr. 30.000 til indkøb af 
udstyr/materiel, boldklubben B1950 fik 
kr. 40.000 til renovering af boldrum, og 
forsamlingshuset fik kr. 30.000  til nye 
lofter.
På billedet ses Helle Dantoft fra BVU, 
Michelle Wieczorek fra boldklubben 
B1950, Otto Jørgensen fra forsamlings-
huset. Overrækkelsen blev foretaget af 
filialdirektør Hans Nørgaard Clausen fra 
Vestjysk Bank i Rødekro.

Tre foreninger fik tilsammen 100.000 kr.

TIM - nyt ansigt 
i fritidscenteret
I slutningen af 2020 fik fritidscenteret en 
henvendelse fra virksomhedskonsulent 
Carsten Lorenzen fra Aabenraa kom-
mune om man var villig til at antage en 
praktikant i en periode af 13 uger.
Bestyrelsen drøftede i samråd med 
Karin tilbuddet, og man enedes om at 
takke ja til tilbuddet.
Efter udløbet af de 13 uger forlængede 
man aftalen til 13 uger mere.
På et opfølgningsmøde med virksom-
hedskonsulenten drøftede man mulig-
heden for at omdanne praktikpladsen til 
et fleksjob.
Fleksjobssagen er nu kørt igennem sy-
stemet og bevilget.
Fritidscenteret har indvilget i at ansætte 
Tim i et fleksjob fra den 1. juli 2021.
Tim vil være at finde i centeret mandag, onsdag og fredag om formiddagen.
Velkommen til Tim og tag godt imod ham. Otto Jørgensen  

Vinter
badning 
Jeg mangler nogen at bade med i 
vinterhalvåret. 
Jeg bader i Uge Fiskesø 1-2 gange 
om ugen. 
Der er mulighed for at saunaen kan 
tændes op en gang imellem. 
Hvis du har interesse kontakt mig 
på 28 93 94 61. 

Hilsen Rina Andresen 

BO
LD
ER
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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

Skoleårets afslutning og opstarten på 
det nye år har præget aktiviteterne på 
Bolderslev Skole i den seneste periode. 
Vores byggeprojekt med nedrivning af 
gammel bygning samt ombygning af 
faglokaler til en ny multisal er næsten af-
sluttet. I uge 34 er der opstart for næste 
etape af områdefornyelsen med etable-
ring af legeplads og ny skolegård, hvilket 
vi glæder os meget til.

Billede 1 
4. kl. havde i april måned et forløb i mad-
kundskab, som blev afsluttet med en lille 
muffin konkurrence. Eleverne skulle selv 
stå for at finde en opskrift, lave indkøbs-
seddel samt tegne og finde ud af hvor-
dan deres muffins skulle dekoreres. De 
havde 60 minutter til at lave deres muf-
fins. Herefter kom Søren på besøg og 
var dommer. Søren skulle bedømme ud 
fra, hvilken muffin der var flottest, hvilken 
muffin han troede smagte bedst, samt 
hvilken muffin der lignede elevernes teg-
ning bedst.

Billede 2
1. klasse var på klasseudflugt til Uge 
Lystfiskeri og Camping hvor de fik æren 
af, at hjælpe med at hejse det blå flag, 
som vidner om endnu et år med en høj 
standard inden for miljø, vandkvalitet og 
sikkerhed ved lystfiskesøen.

Billede 3
I skolens a-ugen om Genforeningen 
var 4. samt 5./6. klasse i køkkenet en 
hel dag, hvor de har bagt til det store 
sønderjyske kaffebord. Der blev bagt 8 
klassiske, sønderjyske kager og småka-
ger. Blandt andet gode råd, sønderjysk 
rugbrødslagkage, knepkage og kringle. 
Herefter blev der dækket et smukt bord 
med blomster og flagranker, hvor ele-
verne til sidst fik lov at spise deres lækre 
bagværker.

Billede 4
I skrivende stund (primo august) er vo-
res multisal snart færdig. Takket været 
et sponsorat fra Sydbank Fonden samt 

et bidrag fra områdefornyelsens initiativ-
pulje forventer vi at multisalen står klar i 
slutningen af august. Sydbank Fonden 
og områdefornyelsens initiativpulje har 
gjort det muligt at vi til sæsonstart i ef-
teråret har en multisal med sportsgulv, 
redskabsinventar samt to nye omklæd-
ningsrum således at der stadig er mulig-
hed for bad og omklædning.

Billede 5
Sidste skoledag på Bolderslev Skole 
var veltilrettelagt af 6. kl. og gennem-
ført i fællesskabets ånd. Elever, forældre 
og medarbejdere var i høj grad medvir-
kende til at dagen at gøre dagen festlig. 
6. klasse underholdte resten af skolen 
med sjove anekdoter fra deres skoletid, 
hvorefter der blev kastet med karamel-
ler, spillet fod-rundbold samt sunget den 
obligatoriske feriesang.

Billede 6
Skolebestyrelsen havde arrangeret en 
stand for at vi kunne repræsentere Bol-

Nyt fra Bolderslev Skole

1

2 3
4

5
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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.

derslev Skole ved event-turen som var 
arrangeret af Bolderslev Lokalråd. Der 
var god opbakning til arrangementet – 
især flødebolle-kaste-maskinen var po-
pulær og vi fik præsenteret både elev-
produkter, multisal og skoleankomsten 
for alle interesserede. 

Billede 7
Første skoledag er altid en speciel dag. 
Uanset om det er første skoledag efter 
sommerferien eller om det er den aller-
første skoledag i 0. kl., så er dagen altid 
forbundet med gensynsglæde og højt 
humør. Der var arrangeret fælles vel-
komst, morgenmad og en aktivitetsdag 
som indebar relationsskabende lege. 

De nye 0. klasses elever blev modtaget 
med både sang og flagallé således at 
de forhåbentlig husker deres store dag 
i mange år.

5 6

7

Bolderslev Woodpeckers opstod, da en 
turnering blev født.
Efter at disc golfbanen i Bolderslev var 
den eneste i Sønderjylland for 10 år si-
den, er der nu kommet en række andre 
baner til. Alene i Aabenraa Kommune er 
der nu 5 baner (2 i Aabenraa, Bolder-
slev, Knivsbjerg, Stubbæk). Desuden er 
der i Sønderjylland nu baner i Gram, Ha-
derslev og Vojens. Det er dog ikke alle 
baner, der har en forening tilknyttet.
DGI Sønderjylland fandt interesse i den 
hurtigt voksende idræt og arrangerede 
i vinter et møde med de klubber, der 
har disc golf på programmet. Det var Æ 
Disc Golf Klub 6100 (ÆDGK) i Hader-
slev, Aabenraa Disc Golf (Aadigo), AAIG 

disc golf og BVU/Idræt For Alle/disc 
golf. Altså kun 4 klubber.
På mødet blev der bl.a. vedtaget at 
starte en klub i Sønderborg-området, 
at arrangere et intro-forløb for nye spil-
lere, samt at starte en klubturnering i det 
sønderjyske.
Klubben i Sønderborg-området er un-
der etablering, introforløbet er afviklet og 
ikke mindst er turneringen godt i gang.
Klubturneringen er Aadigo’s Per Her-
mann Matzens ide og den nåede lige at 
komme i gang inden sommerferie-perio-
den. 3 klubber (AAIG er ikke klar endnu) 
er med – Haderslev med 2 hold.

Læs videre på side 15

Bolderslev Woodpeckers 
– hvad er det?
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Vi har haft en lille tilbagegang i antallet 
af medlemmer. Vi er i år 22 medlemmer, 
hvoraf de 7 er børn. 
Hvis du gerne vil prøve om tennis er no-
get for dig, er du velkommen til at kom-
me ned på banerne tirsdag/torsdag fra 
kl. 18.00. 
Så er der nogen, der vil tage sig af dig. 
For børnene er det fra kl. 17.00 om tirs-
dagen.
Som afslutning på sæsonen forventer vi 
at afholde Prøv Kræfter sidst i septem-
ber.

Udvalget består af følgende:

Formand:
Birgit Jessen tlf. 21 78 86 57
Næstformand: 
Hans Petersen tlf. 20 31 95 54

Vi kan godt bruge en eller 2 personer 
mere, der vil være medlem af udvalget. 
Hvis du er interesseret, så kontakt en af 
ovennævnte.
   

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

Hej til alle som har lyst 
til at spille Badminton

Så er vi ved at gøre klar 
til den kommende sæ-
son, hvor der er opstart 
for senior afd. i uge 36, 
man kan tilmelde sig 
på BVU´s hjemmeside, 
hvis man har spillet sid-
ste sæson, ellers kon-

takt undertegnede.
”Fortæl din familie, venner, 

kollegaer, og andre - at det er 
rigtig sjovt at spille badminton, og bad-
minton kan spilles af alle uanset alder”.  

Børneafdelingen starter i uge 37 - man-
dag  den 13. september fra kl. 16.30 – 
18.00. 
Her håber vi selvfølgelig på RIGTIG god 
opbakning. 

De to dygtige trænere, Annika og Lo-
rens, står klar til at tage imod jer.

På badmintonudvalgets vegne
Annika Cording 22543043 - Ungdom

Gitte Jørgensen 22236786 - Senior

Nyt fra BADMINTON

Nyt fra TENNIS
Hej alle interesserede volleyspillere

Så starter indendørssæsonen for volley 
op igen og vi håber at du/I har lyst til at 
spille sammen med os.

Vi er en flok glade volleyspillere (16+) der 
mødes hver onsdag fra 20.00-21.30 i 
hallen.

Sæsonstart den 1. september 2021 
Mød op og prøv om det er noget for dig, 
der er ingen forudsætninger for at spille 
med – kun godt humør.
Vi plejer at have et hold med i DGI’s tur-
nering, men det bestemmer man selv 
om man har lyst til.

Vi håber at se såvel nye som ”gamle” 
spillere.

Har du spørgsmål 
så ring til Birgit 27 52 81 16 eller 
Lone 22 42 00 20

Volleyball
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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

Så er vi klar til en ny sæson med hånd-
bold her i Bolderslev! 

Vi startede med lidt reklame for vores 
håndboldafdeling med arrangementet 
for ny-tilflyttere nede i Markedsskoven 
den 26. juni. Et hyggeligt og godt arran-
gement, hvor folk kom hen og besøgte 
vores stand. 
Efter en alt for lang pause pga. corona, 
var det rart at få håndboldene frem igen. 

Jeg synes det var rart at se folk igen, 
og selvom det var et kort arrangement, 
var det hyggeligt og godt besøgt. Nu er 
sommerferien så slut og det er ENDE-
LIG tid til sæsonopstart i uge 33.

Træningstider for håndbold:

6-7 årige piger og drenge 
(0.+1. klasse) 
Fredag kl. 15:30-16:30

8-9 årige piger og drenge 
(2.+3. klasse) 
Onsdag kl. 17:00-18:00

10-12 årige drenge 
(4.+5.+6. klasse) 
Tirsdag kl. 18-19 og fredag kl. 17-18

10-12 årige piger 
(4.+5.+6. klasse) 
Fredag kl. 15:30-17:00 

Vi glæder os til at komme i gang igen. 

De største håndboldhilsner fra 
Træner-teamet i børnehåndbold

NYT FRA BØRNEHÅNDBOLDVolleyball
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Den 9. august blev dagen, hvor BVU´s 
nye bestyrelse endelig kunne afholde fy-
sisk kontaktudvalgsmøde. 
Corona har i mange foreninger sat sig 
et stort ar. Flere foreninger rundt om i 
Aabenraa kommune har mistet bety-
delige antal medlemmer og mange skal 
kæmpe ekstra her i genstartsperioden. 
Her ses der et helt andet billede i for-
eningslivet i Bolderslev. Her er der stor 
opbakning og byen er sammen om at 
rejse sig efter den lange nedlukning. 
Medlemmer, trænere og instruktører er 
ved at finde tilbage på plæner og i hallen, 
hvor vi styrker fællesskabet og viser vo-
res børn og unge, hvor vigtigt sammen-
hold og venskaber er. Ikke mindst viser 
vi, hvor vigtigt og givende frivillighed er. 
Det var med stor spænding, endelig at 
mødes ansigt til ansigt med nogle af de 
mennesker der holder foreningslivet i 
gang i Bolderslev. Indtil nu har vi afholdt 
vores kontaktudvalgsmøder virtuelt. Det 
er nu ganske praktisk, men vil aldrig kun-
ne erstatte den dialog man får, når man 
sidder over for hinanden.
At komme ind som ny bestyrelse til et 
udvalgsmøde med erfarne repræsen-
tanter fra foreningerne, kan man godt ry-
ste lidt på hænderne af. Dog kun indtil vi 
kom i gang. Bestyrelsen blev godt taget 
imod og det er tydeligt at vi er grebet af 
et stærkt hold ildsjæle. 
Vi vil hen over efteråret komme rundt på 
de forskellige hold og hilse på. Vi glæder 
os!

På vegne af bestyrelsen 
Helle Dantoft , Formand BVU

Stor opbakning 
til foreningslivet
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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

Endelig – endelig bliver det snart sep-
tember og så kan gymnastikken starte 
op igen. Håber I alle er klar, og hvor vi 
glæder os. Coronaen vil desværre sta-
dig ikke slippe sit tag i os, men vi håber 
ikke det kommer til at få nogen indvirk-
ning på den kommende sæson.  

Nogle hold skal træne i Urnehovedhal-
len, og andre hold skal træne i den nye 
multisal på Bolderslev skole, som vi 
glæder os rigtig meget til at få indviet. 

I skrivende stund mangler vi desværre 
instruktører til følgende 2 hold:

• Drenge 0.-2. klasse
• CrossGym (torsdag kl. 18.30 – 20.00)

Kender du nogen, som kender nogen 
eller måske dig selv som kunne være 
interesseret i at være instruktør på et af 
disse 2 hold, så hold dig ikke tilbage. Vi 
kan tilbyde hjælp bl.a. i form af kurser. 
Kontakt Mette på 5137 6619. 

Hold øje med vores hjemmeside (www.
bvu.dk) under gymnastik, Bolderslev 
Facebook-sider samt Tinglev Ugeblad. 
Her vil du kunne se, hvornår det enkelte 
hold starter og hvor holdet træner. 
 
Vi glæder os til at se dig på et af holdene 
i den kommende sæson. Tag en ven/
veninde/nabo under armen og mød op.  

Vel mødt og vi ses.

På gymnastikudvalgets vegne
Lone, Mette, Vera og Lis

PROGRAM
Vi er nu klar med det foreløbige program 

for den kommende sæson 2021/2022:

Hvad & hvornår

Mor-Far-Barn (1-3 år) 

Torsdag kl. 17.00 – 18.00

Piger/drenge 3-5 år 
Tirsdag kl. 17.00 – 18.00

Piger 0.-2. klasse 
Onsdag kl. 16.30 – 17.30

Springmix
Piger/drenge fra 3. klasse og opefter            

Torsdag kl. 17.00 – 18.15

Motionsdamer   
Tirsdag kl. 19.00 – 20.00

Motionsherrer 
Tirsdag kl. 19.00 – 20.00

Yoga - 10 gange 
Onsdag kl. 18.30 – 19.35 (max. 14 på holdet)

CrossDance - 12 gange       
Onsdag kl. 19.00 – 20.00

Gymnastik
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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!

Søndag d 4/7 kl 15 ankom 19 børn til 
Bolderslev ridelejr. 
Vi skulle overnatte i vores medbragte 
telte. Flere af os sov i samme telt, hvilket 
var mega hyggeligt og sjovt. 
De voksne havde sørget for friskbagte 
boller, kager og lækkert aftensmad. 

På ridelejren havde vi orienteringsløb, 
vandkamp, rundbold, højdespring, un-
dervisning m.m. 
Der kom også en underviser udefra, 
som underviste os i voltige, hvor vi alle 
fik afprøvet kræfter med vores balance 
på en hest, det var mega sjovt. 

Senere på ridelejren, kom der en og la-
vede opvisning af hestevognskørsel, hun 
havde de sødeste og stærkeste shet-
landsponyer, en fantastisk opvisning. 

Vi har også været en tur til Jump a 
lot, på en regnverjsdag. Noget vi også 
havde set frem til, var besøget på Bø-
gegården, som var meget spændende, 
og der var mange smukke heste og føl, 
som vi godt ville have med hjem. 

Vi vil gerne takke alle dem, der var med 
til at sponsorere vores ridelejr, så det 
ikke blev så dyrt, og flere kunne være 
med. Vi synes, det har været den bed-
ste ridelejr længe, med fuld af godt sam-
menhold, sjov og spas, gode oplevelser 
og meget mere. 
Tusind tak til Naturmælk i Tinglev, la 
Perla i Kruså, fritidsrådet, Arla i Kruså, 
de frivillige m.fl.
 

På vegne af alle børn fra ridelejren
Sidsel Maria Lorenzen

RIDElejr 2021
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Trondhjemsvej 28 · 6230 Rødekro

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

Så blev der endelig reduceret i Corona 
restriktionerne, og vi kunne få lov til for 
alvor at begynde med vores aktiviteter 
uden igen at skulle lukke ned. Det var 
super godt alle trængte til at komme ud 
blandt andre mennesker igen og få no-
get social samvær.
Så vi fik begyndt at spille Petanque, 
Krolf og Disk Golf igen og er i gang 
med at planlægge start på Motion og 
Samvær til oktober og glæd jer til det. 
Vi har igen fået nye rekvisitter. Denne 
gang Ringo spil og Bowl, som er spil, 
vi nok skal få megen glæde af. Vi håber 
at se jer alle igen og tag gerne naboen 
eller bekendte med. Cafeteriet er blevet 
moderniseret med nyt loft og lys, så ak-
kustikken skulle være god og skriften i 
sangbøgerne let at llæse. Der er også 
kommet nyt inventar i form af nye borde 
og stole.

Der er kommen 
nye Pokal skabe 
op som er sponse-
ret af Sparekassen 
Løgumkloster fonden, 
Vognmand Henning Sejr 
Pedersen og Hans Petersen 
Uge Lystfiskeri det siger vi tusind 
tak for.

Petanque 
Vi er nu godt i gang, og der har været 
mange dejlige mandage med utrolig fint 
vejr og vi er nu 15 spillere som møder 
næsten hver gang, vi skulle afholde et 
venskabs stævne med Tinglev men det 
tør vi ikke da der er for lidt plads når vi 
skal vende banerne og stå så tæt sam-
men, det er ærgerlig men vi skal jo sta-
dig passe på smitten den er jo stadig 
truende.

Vi har i år fået nye 
marker ingsr inge, 
som er sponseret af 

Sparekassen Løgum-
klosters Fond. Tusind 

tak for det.
Tak til centret fordi vi må bru-

ge cafeteriet og til Karin fordi hun 
vil lave kaffe til os.
Vi spiller om mandagen fra 9,30 til 11,30 
på banerne bag Cafeteriet ved Hallen. 
Og Klubmesterskaberne holdes den 4 
oktober 2021.

Krolf
Der er stort fremmøde til Krolf, og vi har 
da også fået et par nye medlemmer. Vel-
kommen til dem det er jo rart når der 
kommer flere til. Det er nogle dejlige ti-
mer, og nu må vi igen få kaffe og hygge, 
men vi spritter stadig af.
Vi har afholdt vores årlige stævne med 
deltagere. En rigtig god dag i fint vejr og 
med godt spil, men bakken var noget 
drilsk - man får nemt 10 slag der. 

Tak til Marianne og Elisa for at stævnet 
kørte perfekt.
Vi fik 4 spillere med i finalerne.
Gruppe 1 blev vundet af Hans P. Trans, 
Skærbæk med 34 slag. Nr. 2 blev Sø-
ren Holst, Aabenraa med 40 slag. Nr. 3 
Anne Marie Andersen, Bolderslev med 
41 slag og nr. 4 Martin Kristiansen, Bol-
derslev med 46 slag.
Gruppe 2 blev vundet af Lilly Ander-
sen, Aabenraa med 33 slag. Nr. 2 blev 
Gunnar Ibsen, Skærbæk. Nr. 3 blev Kaj 
Schmidty, Felsted med 42 slag og nr. 4 
blev Irene Asmussen, Aabenraa med 48 
slag.

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

Gruppe 3. blev vundet af Christian Lo-
renzen, Bolderslev med 38 slag. Nr. 2 
blev Karin Iwang, Aabenraa med 46 slag 
nr. 3. Sonja Jørgensen 52 slag. Peter 
Bonde Bolderslev udgik.
Vi siger tusind tak for det fine fremmøde 
og en dejlig dag.
Den 1. juli var vi i Bevtoft til stævne - en 
rigtig hyggelig dag - men vi fik ingen fi-
nalepladser denne gang.

Rømø
Igen i år har vi været på Rømø. Det var 
noget af en oplevelse. Vi var 28, og det 
var et forrygende vejr. Da Leif, Britta 

Fortsat fra side 9

Klubbernes hold skulle have et navn 
og da der ved banen i Vojens (ÆDGKs 
hjemmebane) opholder sig en spurve-
høg, kalder de sig ÆDGK Hawks. I Høje 
Kolstrup ville de hedde Aadigo Eagles 
og hvad så i Bolderslev? Jo, ved Æ’Ka-
sten kan tit høres en spætte, så vi kalder 
os derfor Bolderslev Woodpeckers. 
Turneringens allerførste kamp var d. 
14. juni i Bolderslev mod Hawks 1. Den 
kamp var utrolig lige. Vores 3. single tabte 
med 3 kast, vores 2. single vandt med 8 

kast og vores 1. single var et kast forud 
inden sidste kurv – men endte uafgjort.
Et resultat, vi kan være stolte af.
D. 29. juni skulle vi igen i ilden, denne 
gang ude mod Eagles. Desværre kunne 
vi ikke stille hold, da vi havde 2 på ska-
delisten og 2 på ferie. Eagles var så stor-
sindede, at de bare udsatte kampen. 
Rigtig god stil af Eagles.
Til træning mandag d. 5. juli mødte vi 
nogle spillere fra Høje Kolstrup, som for-
talte at turneringens ophavsmand, Per 
Hermann Matzen, pludselig var død i sit 
hjem, kun 54 år gammel.

Det var virkelig chokerende og vi var alle 
meget berørt af det. Efter en pause i juli 
måned, valgte vi at fortsætte turneringen.
D. 9. august spillede vi så vores 2. kamp, 
denne gang mod Hawks 2. Der kom vi til 
kort og tabte alle 3 singler.

Turneringen sluttes af med en dobbelt-
kamp i Vojens d. 20. september, hvor 
alle hold kommer i ilden. Når kampene 
er færdige, er der præmieuddeling. Bl.a. 
en vandrepokal til minde om Per Her-
mann Matzen, som opfandt turneringen.
Men mere om det næste gang.

Bolderslev Woodpeckers – hvad er det?

og op, kom der en ordentlig regnbyge, 
og den ene bane stod under vand. Det 
gav et helt andet spil, og der blæste en 
pelikan, så det var svært at stå fast. Da 
vi spillede 2. runde, blev der pludselig 
sandstorm, så vi næsten ikke kunne 
se. Der blev kun spillet 2 runder, og så 
kørte til Astrid og Laurids og fik kaffe, (de 
havde heldigvis stillet telt op da de skulle 
holde fest om lørdagen.) Der skulle vi 
også grille og det gik fint. Tak til Leif, 
Britta og Sven Erik for opstilling af baner, 
til Christa for indkøb og salat. Underteg-
nede  Det blev en god tur trods alt.
Der skal lyde en stor tak til Astrid og 

Laurids, fordi vi måtte komme, selv om 
de stod og skulle holde fest.
Vi har fået nogle nye køller og kugler, 
som er sponseret af Løgumkloster Spa-
rekasses Fond. Tusinde tak for det.
Der skal lyde en stor tak til Leif for al-
tid at have spillet. Stor tak til Bent, fordi 
han har passet pengekassen gennem 
tiderne og til Jørgen Jørgensen, fordi 
græsset er så fint plejet. Der er klubme-
sterskab d. 21. september.

Hærværk
Brugere, der ikke forstår at rydde op ef-
ter sig. Det er irriterende, når vi kommer 
og så skal til at samle glas og andet affald 
op. Det er for dårligt og skraldespanden 
står lige ved siden af. Så kære forældre 
hold øje med jeres unge, og til jer unge: 
I må gerne bruge området, men husk at 
rydde op efter jer og lad være med at 
ødelægge borde og bænke. Kør heller 
ikke ræs på banerne.
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I juni måned var Jacob Theodor Schmidt og jeg, Victoria Sophia 
Hjorth-Madsen, med på det danske junior landshold, som hentede 
guld ved de nordiske mesterskaber i ridebanespringning i Finland. 
 
De nordiske mesterskaber er et mesterskab for alle de nordiske, 
samt baltiske lande, såsom Estland, Sverige og Norge. 
 
Turen til Finland foregik for vores vedkommende over to dage, hvor 
vi første dag kørte de omtrent 10 timer til Stockholm i Sverige, hvor 
vi overnattede på travbanen. 
Tidligt morgenen efter tog vi den 10 timer lange færgeovergang 
mellem Stockholm og Tallinn, og kørte derefter de sidste 40 minut-
ter, før vi endelig var fremme ved stævnepladsen. 

Da dette stævne var et mesterskab mellem de forskellige lande, 
er det landstræneren der udtager, hvem der skal afsted, og hvilke 
heste man må medbringe. Vi havde derfor også kun en enkel hest 
med hver, hvilket gjorde, at hestene havde godt med plads på den 
lange køretur, og derfor var minimalt påvirket af turen. 
 

Victoria Sofia Hjort Madsen

Vi har i Bolderslev nogle meget dygtige 
ryttere i Jacob Schmidt fra Stald Bøge-
gården i Vollerup, der rider for Bolderslev 
Rideklub, Victoria Sophia Hjort Madsen, 
der rider for Sportsrideklubben og Maria 
Nòelle Kristensen fra Nòelle Dresagen, 
der rider for Bolderslev Rideklubben.
Jacob og Victoria har lige vundet guld 
ved de Nordiske Mesterskaber i spring 
for hold, der blev afholdt i Finland.
De har også deltaget i DM, hvor Jacob 
blev nr. 5 og Victoria nr. 6 
Maria blev Sydjysk Mester i Dressur, 
som blev afholdt i Sædding Guldager.

Stort tillykke til jer tre dygtige unge ryt-
tere og held og lykke med jeres arbejde 
med det I allerbedst kan li' (nemlig he-
stene.) 

Victoria og Jacob 
vandt GULD

Dygtige ryttere 
fra Bolderslev
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2005: Morten starter til fodbold i B1950 
som 4 årig … Træner Gert Kristensen får 
det bedste frem i spillerne og snart står 
Gert med nogle rigtig stærke B1950-
spillere og et super sammenhold.
De spiller både udendørs og indendørs 
fodbold. senere tager Jørgen Christen-
sen over på trænerrollen, hvor drengene 
er stadig er stærkt spillende og når nye 
højder. Jørgen kan se at drengene har 
meget mere i sig og spillerne begynder 
at flytte til nye og større klubber. 
Holdet, i B1950, opløses efterhånden.

2013: Mortens nye klub bliver AABK, 
hvor han falder godt til, indtil han 
skal på efterskole.

2016-2017: Morten kom-
mer på efterskole i Vojens, 
VGIE. Det bliver et drøn-

stærkt hold og de vinder alt, oprykning i 
DBU i efteråret 2016, Jysk Mestre U-17 
Vest i foråret 2017 og deltog i Lands DM 
med de bedste efterskoler.

2017-2020: Morten flytter, som 16-årig, 
hjemmefra og ind på SønderjyskE’s  Ta-
lentcenter, Haderslev. Her spiller han 
Liga U-17 og 2 år på Liga U19.

2020-2021: SønderjyskE trøjen byttes 
ud med AABK trøjen og nu gælder det 
Jyllandsserieholdet.

Juli 2021: FC Sydvest 05 Tønder skriver 
følgende på deres hjemmeside:
FC Sydvest 05 Tønder har indgået en af-
tale med den løbestærke 20. årige højre 
back Morten Møllvang Snabe. Morten 
har spillet sin sidste del af ungdoms-
årene i SønderjyskE. Tiden i Sønderjy-

ske sluttede med U19 ligafodbold. Det 
første senior år spillede Morten i AABK 
på deres Jyllandsseriehold. Morten er til 
daglig bosiddende i Aabenraa.

Sportschef Carsten Jørgensen udtaler:
»Morten har fra første dag været vores 
1. prioritet til højre back. Derfor er det 
selvsagt, at vi er glade for aftalen med 
Morten. Morten besidder en stor aerob 
kapacitet, og vil med hans gode tekni-
ske evner, blive en kæmpe gevinst for 
os. Han besidder også en god indlægs-
fod, både i fart og stillestående. Han har 
også den nødvendige hårdhed til at kla-
re sig alene i de defensive 1v1 situatio-
ner. Det er en spiller der vil bidrage med 
mange løb og gode offensive aktioner«.

Tom Wieczorek, B1950

B1950 blev kimen til Morten Snabes fodboldlyst

Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78
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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

Vuggestuen/Bierne deltager i et forløb, 
Sangglad Mini.

Sangglad Mini er for de 0-3 årige og de-
res voksne. Sang skaber nærhed, tryg-
hed og kan bidrage til at små børn kan 
trives, lære og udvikler sig. 

En fast sang konsulent, kommer ud i 
vuggestuen og sammen finder de ud af, 
hvordan de skaber et godt forløb, som 
understøtter den pædagogiske hverdag 
og arbejdet med den styrkede pædago-
giske læreplan.

Målet med Sangglad Mini er, at sangen 
skal bidrage til en god start på livet. 

Bolderslev Børnehus - Bierne
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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

I hele landet er der i disse år 
stort fokus på biodiversitet 
og de vilde haver dukker op 
flere steder. 
Her er Uge ingen undta-
gelse. 
Denne smukke mark har 
ikke kun glædet beboerne 
i Uge med de stadigt skif-
tende farver, men også 
alle de forbipasserende 
på vejen mellem Aaben-
raa og Tinglev. Tak for 
det gode initiativ.

Vild have i smukke 
farver i Uge by

Omkring 80 børn og voksne deltog i Sankt Hans festen i 
Uge. Der var tændt op i grillen og 62 var tilmeldt den lækre 
menu, som foreningerne serverede i Bulhuset. 

Båltalen blev holdt af forhenv. vicepolitiinspektør i Sønder-
borg Oluf Toft, som fortalte historier fra Uge i gamle dage 
og krydrede talen med ord til eftertanke.  

Der var akkompagnement til Midsommervisen og de øvrige 
sange, som var udvalgt til denne særlige aften. 

Sankt Hans 
fest i Uge

Foto: Tom Brandt

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

2. QUIZ-OPGAVE: 
Bolderslev har i nogle år haft eget julemærke. 
Hvor mange mærker er der udkommet i alt?
Løsningen finder du på hjemmesiden bolderslev.dk 
under ”Om Bolderslev Lokalområde”

 

Svaret på 2. quiz-opgave indsendes se-
nest den 1. oktober under mærket 2.QUIZ
til: adan@bbsyd.dk - Husk at oplyse dit 
for- og efternavn, adresse samt telefon-
nummer sammen med svaret.
Når vinderen er trukket slettes alle 
indkomne mails med svar.

God fornøjelse
Bolderslev Lokalråd

OPGAVELØSNING OG VINDER FRA 1. QUIZ:
Løsning: Discgolf kunne afholde 10 års jubilæum.
Vinder: Der var desværre ikke indkommet nogen svar – så derfor ingen vinder denne gang.
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Der var et talstærkt fremmøde, da Ven-
stres næstformand Stephanie Lose 
og forskningsleder i Rigsarkivet Hans 
Schultz Hansen indtog talerstolen den 
5. juni, hvor grundlovsdag igen fik lov til 
at løbe af stablen på Urnehoved Ting-
sted.

Forsamlingsforbuddet er hævet og 
grundlovsmødet på Urnehoved Ting-
sted kunne igen, traditionen tro, afhol-
des i mindeparken til glæde for de 200 
besøgende og årets hovedtaler Ste-
phanie Lose. Og det var da også især 
behovet for igen at kunne forsamle sig i 
kølvandet på et års Corona-nedlukning, 
som lå Venstres nye næstformand på 
sinde:
”Hvis man skal sige noget godt om Co-
rona, så kan man vel sige, at skiftende 

restriktioner har gjort, vi nu sætter stør-
re pris på vores frihed, at vi er sociale 
væsner, der holder af at forsamle os og 
at Grundlovsdagen – en demokratiets 
festdag, hvor vi hylder vores frihedsret-
tigheder – giver ekstraordinær god me-
ning. Vi er blevet mindet om, at frihed og 
demokrati stadig er højaktuelle emner – 
stadig en debat og kamp værd,” sagde 
Stephanie Lose.
 
Mødets anden taler Hans Schultz Han-
sen, forskningsleder ved Rigsarkivet i  
Aabenraa, benyttede taletiden til at tage 
publikum igennem historien bag den 
velkendte stensætning, sten for sten, 
herunder den nyeste mindesten, der 
blev rejst på tingstedet sidste år i anled-
ningen af 100-året for genforeningen. 
”Med den nye sten kommer minde-

parken nu til at rumme to fortællinger: 
Den gamle om sønderjyderne og mid-
delalderens danske konger, og den nye 
om folkeafstemningen i 1920, der trods 
de danske sydslesvigeres håb og skuf-
felse – og det tyske mindretals med – 
alligevel blev grundlaget for freden ved 
grænsen,” fortalte Schultz Hansen, der 
hermed øjner en udvidet forståelse af 
Urnehoveds historie, der rummer andet 
end det dansk-nationale perspektiv. 

Med Loses ord, Schultz Hansens hi-
storietime og – for mange – årets første 
store forsamling, stod Grundlovsmødet 
2021 på Urnehoved Tingsted en anelse 
ekstraordinært i demokratiets, frihedens 
og samværets navn. 

Stephanie Lose og 200 gæster 
deltog i Grundlovsmøde på Urnehoved


