
Aktivitetsblad
Bolderslev • Bjolderup • Hjolderup • Gåskær • Ingebøl • Mellerup • Perbøl • Raved • Rebbøl • Smedager • Todsbøl • Uge • Vollerup

Kimen
- i midten

4Nr. 4 - 2021

Der er fuld fart på ...



2      Aktivitetsblad - Nr. 4 - 2021

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 

Hvordan 
giver vi 
nye borgere 
en god start 
i Bolderslev
Det kræver kun et kort besøg, et smil 
og måske en invitation til et af vores 
mange arrangementer – så føler man 
sig velkommen
På vores seneste fælles forenings-
møde drøftede vi, hvordan vi sikrer en 
god velkomst til nye borgere.
Vores konklusion blev, at vi vil opfor-
dre alle borgere i Bolderslev til at sige 
goddag til deres nye naboer. Som 
nærmeste nabo er man nok mest vi-
dende om, at der er kommet nye bor-
gere i lejligheden eller huset ved siden 
af eller overfor. 
Et kort besøg med et ”velkommen til 
Bolderslev” og ”spørg endeligt hvis 
du er I tvivl om noget i byen” eller 
måske ”skal du med til aktivitet X el-
ler arrangement Y”, vil betyde meget 
for en ny borger i vores lokalområde. 
Den første kontakt er utrolig vigtig 
som ny borger.
Vi håber, at I vil tænke på de nye na-
boer og bruge 10 minutter til en varm 
velkomst. 

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk
Formand

I Bolderslev har vi et utal af frivillige – 
som fortjener en stor tak
Bolderslev er kendt som et lokalsam-
fund med mange foreninger og højt en-
gagement.
Fundamentet er en stor skare af frivil-
lige, som via foreningsarbejde, praktisk 
hjælp, træner/instruktør funktioner eller 
sponsorer bidrager til fællesskabet i stor 
stil.
Vi vil som lokalråd gerne takke alle for 

den store indsats for Bolderslevs lokal-
område. 
De mange timer der bliver lagt i arbejdet 
for fællesskabet giver resultater. Vi har 
fået mange projekter gennemført gen-
nem de seneste år – de fleste alene med 
frivillig indsats. 

Stor tak til alle for bidraget.
Ingen nævnt – ingen glemt. 

Ingen regel uden undtagelse – så vi vil 
dog nævne, at bestyrelsen for Bolder-
slev Fritidscenter er blevet nomineret 
blandt 8 indstillinger (1 ud af 3 nomi-
nerede) til Årets landdistriktspris 2021 i 
Aabenraa Kommune. Hvem der får titlen 
offentliggøres d. 9. december 2021.

Uddrag af indstillingen:
Bestyrelsen for Bolderslev fritidscenter 

er en meget værdifuld og aktiv gruppe 
mennesker i Bolderslev. Institutionen er 
en af de 3 centre i Bolderslev, og besty-
relsen løfter denne opgave meget flot. 
Efter hallen stod uden halbestyrer har 
bestyrelsen valgt at løfte opgaverne i 
flok. Den daglige drift af Fritidscentret 
(eksempelvis rengøring, klargøring til fe-
ster/møder, aflåsning hver aften) klares 
med højt humør og stor service.
Også vedligehold såsom malearbejder, 

renovering af cafeteriet i hallen mv. kla-
res også af bestyrelsen.
Seks gange om året står bestyrelsen for 
Fritidscenteret også for borgerspisning. 
Det er en kæmpe succes og et af de til-
tag som binder byen sammen på kryds 
og tværs.
Endvidere arrangeres diverse andre un-
derholdninger i løbet af året til gavn for 
hele lokalområdet.
Bestyrelsen er også en meget vigtig og 
engageret partner i områdefornyelses-
projektet i Bolderslev. De har været en-
gageret fra dag 1 og deltager med store 
bidrag i den lokale styregruppe. Dette 
har være medvirkende til at vi har fået 
nogle fantastisk funktionelle løsninger i 
områdefornyelsen i Bolderslev.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk, Formand

Tak til de frivillige
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TAG BØRNENE MED 

- vi arrangerer fastelavn for børnene 

i hallen med tøndeslagning

BOLDERSLEV 
LOKALRÅD

inviterer til

GENERAL-
FORSAMLING

- dagsorden ifølge v
edtægterne

Lørdag d. 26. februar 2022 
kl. 9.30-12.00

Bolderslev Fritidscenter, 

Stadionvej, Bolderslev
PR

OG
RA

M

TILMELDING

henning.frisk@gmail.com eller sms på 23 61 22 94 før onsdag den 23. februar 2022

Kl.  9.30  Velkomst ved 

formanden

Kl.  9.35  Fælles morgenmad 

               - også for 
børn

Lokalrådet er vært

Kl. 10.00 Generalforsamling

Kl. 10.55 Indlæg: Fra en

               dykkerkarriere 

               v/Lisbeth Jensen 

Kl. 11.55  Afslutning 

               - Tak for i dag

Gæsteindlæg ved

Lisbeth Jensen

der fortæller om en karriere som dykker blandt søkøe
r og mantarokker

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

Her ved udgangen af oktober er vi næ-
sten færdige med etableringen af de 
store projekter under områdefornyelsen. 
Vi har virkelig fået nogle opgraderinger 
og tiltag, som løfter vores lokalområde. 
Både funktionelt og visuelt. Vi kan være 
stolte af vores by.

Områdefornyelsesprojektet
Områdefornyelsesprojektet er snart slut. 
I skrivende stund er anlægget med sko-
leankomsten ved at blive færdigetable-
ret. Den sidste asfalt lægges primo no-
vember. Fritidspladsen ved fritidscentret/
hallen er færdig, og vi har fået en meget 
indbydende velkomst, når vi kommer 
ned til fritidscentret – en super forskøn-
nelse.
Rampen over jernbanen er fuld funk-
tionsdygtig – med super belysning og 
afskærmning mod trafikken på Hellevad-
Bovvejen.
På grund af vejret er beplantning ved alle 
projekter planlagt til uge 47 – så forhå-
bentlig er det på plads, når dette blad 
læses.
Som noget af det sidste i projektet re-
etableres kærlighedsstien parallelt med 
Hellevad-Bovvejen med opbygning i sta-
bilgrus hele vejen. Afhængig af vejret vil 
dette ske ultimo 2021 eller i foråret 2022. 
Vi planlægger en indvielsesevent i foråret 
2022, når det er blevet lysere og varme-
re. Mere om det i næste nr. af aktivitets-
bladet.

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)

Trafiksikkerhed
Trafiksikker forbindelse mellem Ting-
lev og Bolderslev. Forvaltning og politi-
kere arbejder med og evaluerer løsnin-
gen med en 2 minus 1 vej. Vi afventer 
spændt konklusionerne.

Borgerhenvendelser 
Vi har gennem den senere tid haft for-
skellige borgerhenven-
delser. Blandt andet om 
forskønnelse af vores ind-
gangsområder til byen - 
skilte, blomster, portaler 
mv., trafikale forbedringer af 
sikkerheden samt busskur 
på Ringvejen. Vi arbejder vi-
dere med disse forslagene 
og er i dialog med den kom-
munale forvaltning i forhold til 
mulige løsninger. 

Generalforsamling
Generalforsamling 2022 og 
tøndeslagning for børnene af-
holdes lørdag d. 26. februar 
2022 kl. 9.30 i Fritidscentret. 
Bemærk at der arrangeres en 
fastelavnsevent for børnene i 
hallen, mens I er til den formelle 
generalforsamling – med gæste-
foredrag (blevet en tradition).

Så husk det nu – der er også plads til 
børnefamilierne.
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

Et lille overblik over de 
igangværende projekter og initiativer
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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

Er der 5 frivillige, som vil drive 
projektet??  – med støtte og 
sparring fra Lokalrådet og 
ekstern konsulent…

I den senere tid har der været en del 
indlæg i diverse medier i forhold til mu-
ligheder for etablering af dagligvarebu-
tikker i landsbyer med over 600 indbyg-
gere. Dagrofa har også indikeret, at de 
vil støtte eventuelle projekter.

Vi har i Bolderslev Lokalråd diskuteret, 
om det er tiden til at afprøve ideen igen. 
I den forbindelse har vi haft møde med 
konsulent Flemming Jørgensen fra Bor-
gerkraft. Han er erfaren inden for dag-
ligvarebranchen og mener helt bestemt, 
at der er kundegrundlag for en daglig-

varebutik i Bolderslev. Med over 1.200 
indbyggere burde der være kunder nok 
jf. Flemming Jørgensen.

Vi har derfor besluttet, at vi i Lokalrådet 
gerne vil støtte en eventuel ny projekt-
gruppe, som vil arbejde med at etablere 
en dagligvarebutik i Bolderslev.

Hvis vi har 5 frivillige inden 20. decem-
ber 2021 (skriv til info@bolderslev.dk), vil 
lokalrådet indkalde til et opstartsmøde – 
med deltagelse af konsulent Flemming 
Jørgensen, som vil støtte i hele proces-
sen.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk, Formand

Dagligvarebutik i Bolderslev

Hvis Bolderslev 
vil noget med 
projektet må 

I komme ud af 
busken og melde 
jer som ildsjæle

Støt op om lokalrådet
Et passivt medlemskab gør undervær-
ker og er fundamentet for lokalrådets 
arbejde.
Med et passivt medlemskab i Bolderslev 
Lokalråd støtter du vores arbejde for 
fællesskabet.
Om det er områdefornyelsen med den 
nye sti over jernbanen, udviklingen af 
markedsskoven som et center, fokus 
på vores institutioner (skole, børnehus 
og dagpleje), eller arbejdet for trafiksik-
kerhed osv., kræver det en finansiering. 
Vi er taknemmelige for alle de bidrag, vi 
har fået gennem de senere år, og mener 

også at Bolderslev Lokalområde har fået 
meget tilbage.
Vi ser mange opgaver fremadrettet; men 
hvis vi skal fortsætte udviklingen, og sik-
re Bolderslev som et attraktivt Lokalom-
råde, har vi brug for støtte, og her vil et 
passivt medlemskab gøre underværker.

Skriv til info@bolderslev.dk for at kom-
me på medlemslisten – helst inden 20. 
december 2021, så får du/I et indbeta-
lingskort i februar 2022 (med mulighed 
for tilmelding til betalingsservice)
Skriv navn, adresse og om du/I ønsker 

husstandsmedlemskab (kr. 200,- pr år) 
eller personligt medlemskab (kr. 125,- 
per år). 
Man kan også indbetale via mobilepay 
eller bankoverførsel med angivelse af 
navn, mail og adresse.
* Bank ”Vestjysk Bank” 
  8205-0002749629
* MobilePay til 53438

Vi takker for jeres støtte.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk, Formand



6      Aktivitetsblad - Nr. 4 - 2021

Happy
Hour

Kl. 12.30-14.30
Dobbelt op på 
øl og Mokai

GRATIS
ENTRÉ

OPEN AIR 

Musikfestival

HUSK•HUSK•HUSK

i Bolderslev Markedsskov   

lørdag den 21. maj kl. 13.00-23.30

2022

10 års 
jubilæum

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

HJERTELØBER i Bolderslev
Vi har nu haft en hjerteløbergruppe i Bol-
derslev i over 1 år. 
Hvem er vi:
Vi er en flok mennesker fra Bolderslev-
området, der gerne vil gøre en forskel, 
når nogen får hjertestop i området.
Vi har fået oprettet en lukket gruppe på 
Facebook, så vi kan skrive og fortælle 
om vores oplevelser efter en alarm i 
området. Endvidere får vi nyheder fra 
Regionen Syddanmark og Bolderslev 
hjerteløbergruppe som deles i gruppen. 
Vi har lige afholdt Førstehjælpskursus så 
vi er klar til at hjælpe, når alarmen kom-
mer. Pt. er vi 20 hjerterløbere i Bolder-
slevområdet, der er med i fællesskabet. 
Der er altid brug for flere, der vil være 
hjerteløber, så vi kan dække dagtimer 
og ferietid bedre – specielt når andre er 
på job eller på ferie mv. 
7. okt. 2021 var der førstehjælpskursus 
i forsamlingshuset med deltagelse af 9 
hjerteløbere. 
Det var en rigtig hyggelig aften med en 
masse opfriskende førstehjælp. Vi vil ar-
rangere flere møder og kurser fremad-
rettet. 

Hvorfor skal jeg melde mig til gruppen?
Melder du dig til gruppen som hjertelø-
ber, er du med til at gøre en forskel - det 
kunne være dig næste gang, der har 
brug for hjælp. 
For hvert minut der går, fra en person 
falder om med hjertestop, til hjælpen 
når frem, falder chancen for overlevelse 
med 10 procent. Som hjerteløber kan 
du gøre en afgørende forskel ved at 
begynde hjertelungeredning og tage 
hjertestarteren i brug, før ambulancen 
ankommer.
Tryg Fondens 
Hjerteløber orga-
niserer frivillige, 
som melder sig til 
at yde hjertelunge-
redning og bringe 
hjertestartere ud, 
når der er hjerte-
stop i nærheden. 
Hjerteløberprojektet 
er en ordning, der 
skal give flere chan-
cen for at overleve 
hjertestop uden for 
hospital i Danmark. 
I dag får ca. 5.400 
danskere hjertestop 
uden for hospital 
hvert år. 16 procent af 
dem overlever.
Du vil være en del af et 
netværk, hvor vi hjæl-
per hinanden - også 
efter en dårlig ople-
velse - du er aldrig selv 
med dine tanker.

Bliv Hjerteløber
Du kan tilmelde dig Tryg Fonden Hjerte-
løber uanset hvor i Danmark, du bor. Vi 
anbefaler, at du føler dig robust og kom-
petent i livreddende førstehjælp, før du 
tilmelder dig.

Mvh. Paul Hansen 
Tilmelding eller spørgsmål kan rettes til: 
sph@outlook.dk
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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

Hvis nogle skulle være i tvivl – så har vi 
en fantastisk skole med stigende elev-
tal!!
Gennem mange år har vi i Bolderslev 
kæmpet og arbejdet hårdt for, at vi har 
et attraktivt lokalområde med gode til-
bud til familier med børn i den skolesø-
gende alder.
Sammen med Bolderslev Skoles 
kæmpe indsats – med skoleleder Sø-
ren Buchholdt i spidsen for forældre, 
elever og ansatte – er vi i lokalområdet 
kommet langt i forhold til at bevare og 
udvikle Bolderslev som et attraktivt lo-
kalområde.
De seneste elevtal for Aabenraa Kom-
munes folkeskoler viser, at Bolderslev 
Skole er den eneste i kommunen med 

konstant fremgang i elevtal fra 2018 til 
2021. På kommunalt niveau har der 
været et fald hvert år – vi går imod 
strømmen. 
Vi er i Lokalrådet stolte over at være en 
del af denne succes – og håber vi ved 
fælles hjælp kan fortsætte udviklingen 
de næste mange år. Jo mere vi bak-
ker op om skolen – jo større muligheder 
har vi for at udvikle skolen og lokalom-
rådet yderligere. Så en opfordring til at 
melde jeres børn ind i verdens bedste 
skole! Bolderslev Skole. 

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk
Formand

Vi har en fantastisk skole BOGbørs
Nu er bogbørsen i Fritidscentret op-
rettet, og det ser ud til at blive vel 
modtaget, at der nu er mulighed for 
at låne bøger på en ny måde. Der er 
et bredt udvalg af krimier, skønlitte-
ratur, biografier, og også børnebøger 
og kogebøger har fået plads på reo-
lerne. Man kan låne en bog, og når 
man har læst den, kan man stille den 
tilbage eller beholde den. Man kan 
også komme ned og aflevere egne 
bøger, som man ikke selv ønsker at 
beholde, og som man mener andre 
kan have glæde af at læse.
Da bogudlånet på skolen blev luk-
ket, var der et beløb til overs, som 
vi ifølge vedtægterne kunne fordele 
til kulturelle formål i Bjolderup sogn. 
Spejderne og Forsamlingshuset har 
modtaget hver kr. 10.000,00, Reb-
bølcentret har fået kr. 9.500,00, og 
seniorklubben har fået de sidste godt 
2500,00 kr.
Vi håber, at rigtig mange vil få glæde 
af den nye måde at låne bøger på.

På de frivillige bogudlåneres vegne,
Merete Christiansen
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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

...nettene er taget ned, og banerne er 
gjort vinterklar. 
15 voksne og 7 børn har spillet tennis i 
sommer. Vejret har vi ikke kunnet klage 
over, men vi er kede af, at der ikke har 
været flere medlemmer, men håber, at 
der kommer flere næste år. 

Vi havde en god dag i forbindelse med 
aktivitetsdagen med skolen. På grund af 
regn måtte det ene hold bruge fodbold-
banen i stedet for tennisbanerne.
Børnene har trænet tirsdage, og vi holdt 
afslutning med pølsebrød og sodavand 
tirsdag den 28. september 2021.

Vi holdt afslutning på sæsonen for de 
voksne søndag den 3. oktober 2021. På 
trods af at det småregnede indimellem 
fik vi spillet nogen gode kampe. Vinder 
blev Andreas Peter Hansen suverænt, 
idet han vandt alle sine kampe. 2. plads 
måtte vi trække lod om og den gik til Lis-
bet M. Hornstrup.
Vi sælger julekalendere sammen med 
Håndbold – tag godt imod vores sælgere.
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår.

På udvalgets vegne
Birgit Jessen

Tennissæsonen 
er forbi...
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NOVEMBER: 
Chokolade med David Adomeit:
Mandag den 22. november 2021 
kl. 19.00
Mandag den 29. november 2021 
kl. 19.00
Vi skal sammen med David Adomeit 
lave luksus chokolader. David Ado-
meit er 24 år og er uddannet kok og 
chokolatier, har været ansat på nogle 
af de bedste Michelin restauranter og 
arbejder nu på Fakkelgården. David 
har netop opstartet sit eget køkken i 
Hjordkær, hvor han laver luksuscho-
kolader og kager.
Vi mødes på Bolderslev Skole kl 18.40 
og kører i samlet flok til adressen:
“Alt 4 dig”, Nybølvej 29, 6230 Rødekro

Tilmelding senest den 11. 11.21. Kun 
for medlemmer
Max 12 personer pr aften - først til 
mølle princip.
Pris: kr 150,- pr person. Medbring selv 
kaffe

JANUAR: 
Besøg på Julemærkehjemmet i 
Kollund:
Tirsdag den 18. januar 2022 
kl. 19.00
Vi mødes på Bolderslev Skole kl. 
18.30, hvorefter vi sammen kører til 
Julemærkehjemmet i Kollund, Fjord-
vejen 20, Kollund, 6340 Kruså.

Her vil forstander Lasse Balsgaard 
tage imod os, og vi vil få en rundvis-
ning af børnene. Derefter er der kaffe 
og kage og forstanderen vil fortælle 
lidt mere om Julemærkesagen og det 
vigtige støttearbejde.

Tilmelding senest den 4. januar 2022. 
For medlemmer med ledsager.
Pris kr 50,- pr. person.

FEBRUAR: 
Små retter med Tina Nielsen:
Onsdag den 23. februar 2022 
kl. 19.00 på Bolderslev Skole
Torsdag den 24. februar 2022 
kl. 19.00 på Bolderslev Skole
Tina Nielsen kommer og laver små ret-
ter “lidt rart i en fart” i skolekøkkenet.

Tilmelding senest den 14. februar 
2022. Kun for medlemmer
Max 12 personer pr aften - først til 
mølle princip.
Pris kr 75,- pr person. Foreningen er 
vært med kaffe/te.

På foreningens vegne
Hanne Højbjerg

Arrangementer i Bolderslev og Omegns 
HUSHOLDNINGSFORENING
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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.

Fjerbolden flyver med fuld fart og vi må 
sige, at vi er super glade for den opbak-
ning, der er.
Vi har nu ca. 16 børn om mandagen i 
hallen fra kl. 16.30-17.30.
Der er også gang i ketcherne for de 
voksnes vedkommende. Der er dog sta-
dig et par ledige baner mandage fra kl. 
20-21 og fredage fra kl. 19-20 Kontakt 
os gerne for mere info om dette på tlf. 
22543043.
Sidste sæson var noget præget af co-
rona lige som alt andet og det var rig-
tig træls, for nogle af 
børnene havde glædet 
sig meget til at kunne 
begynde og komme 
ud til stævner. De har 
dog heldigvis ikke mi-
stet modet, og vi har nu 
haft de første to ude til 
stævne, som de klarede 
super fint, og flere er til-
meldte i den kommende 
tid.
Alt i alt er vi godt igang 

med en su-
per sæson.

Mange 
badminton-
hilsner
Annika 
Cording

Godt gang 
i badminton

Her fortæller Martinus og Anna lidt om 
hvordan det er at gå til badminton og 
komme ud til deres første stævne:

Det er sjovt at gå til badminton. Der er sjove 
aktiviteter i starten. Man lære meget om ba-
nen og badminton. Man spiller mod andre 
man måske ikke kendte særlig godt. No-
gen gange mod nogen som er gode andre 
gange lidt nemmere. Man er mere sammen 
med sine venner og man lære andre mere at 
kende end dem man kendte før.
Vi har været til vores første stævne i Sunde-
ved hallerne. Det var både sjovt og spæn-
dene når vi skulle spille mod nogen vi ikke 
kendte og ikke vidste hvordan de spillede. 
Vi skulle spille 4-5 kampe hver og alle fik en 
medalje med hjem når man havde spillet alle 
sine kampe. I løbet af dagen kom der også 
besøg fra DGI badmintons maskot Miniton-
seren. Det er en kæmpe stor fjerbold som 
delte slikkepinde ud til os alle. Vi glæder os 
til vores næste stævne.

Hilsen Martinus og Anna

Nye trøjer
Badmintonholdet har fået nye trøjer. De er sponseret af AutoMester Müller AutoTec 
og Sport 24. Tusind tak.
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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

Man kan spørge sig selv: Hvorfor gå til 
gymnastik?? Svaret er enkelt – gymna-
stik er unikt. Det er en sjov form for mo-
tion med leg og bevægelse. Og så kan 
gymnastik følge udøveren hele livet fra 
helt lille til livet som senior. Og husk det 
er aldrig for sent at komme i gang.
Derfor er vi også glade for, at vi har 9 
forskellige hold i gang i denne sæson. 
Nogle hold træner i Urnehovedhallen og 
andre har taget den nye Multisal i brug 
på Bolderslev skole. 
Følgende hold åbner op for nye deltage-
re i januar 2022, så hold øje med vores 
hjemmeside BVU.dk og Tinglev Uge-
blad i december måned samt diverse 
Bolderslev Facebook-sider. 
• Mor/Far/barn 
 (Barnet skal selv kunne gå)
• CrossDance 
 (Mobilpay i døren pr. gang 
 eller 10 gange)
• Yoga

Efterårs Gymnastikhilsner fra
Vera, Mette, Lone og Lis

Gymnastik Gymnastik Gymnastik

CrossGym
Er du den vi leder efter?

Kender du den vi leder efter?

Efter i flere år at have haft stor suc-

ces med vores CrossGym hold er 

det i år ikke lykkes at finde en el-

ler flere instruktører til holdet. Der-

for er holdet p.t. sat på pause. Vi 

vil meget gerne havde holdet op at 

stå igen, så hvis du kender en, der 

kender en, der kunne være interes-

seret hører vi gerne fra dig. Kontakt 

en af udvalgets medlemmer. 
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Gymnastik Gymnastik Gymnastik
Vi kan slet ikke få armene ned!

Vi er så glade for den opbakning, vi har 
fået af børn, som synes, at håndbold er 
lige så sjovt som vi synes.
Pt. har vi 53 medlemmer i vores børne-
trup, og det er faktisk ca. 47% af elever-
ne, som går på Bolderslev Skole! Dertil 
kan vi takke for et godt samarbejde med 
Bolderslev Skole for opbakningen til at 
afholde Håndboldkaravane hvert år. Det 

er vi super taknemlige for. Aktivitetsda-
gen er også en dag, som vi sætter stor 
pris på, da børnene også der prøver 
kræfter med håndbolden.

Derfor er det også med stor glæde, at 
vi kan meddele, at vi i september må-
ned fik ca. 8.000 kr. fra DIF og DGI’s 
Genstartspulje til indkøb af nye materia-
ler. Så nu kan børnene spille med nye 
håndbolde, prøve det sjove Mosaiq-spil 

og prøve kræfter på den store balance-
halvkugle.

Vi går også en spændende tid i møde, 
nu hvor turneringen starter for vores U11 
drenge hold, U11 pige hold og U9 hold. 
Derudover skal vores U6/U7 og U8 hold 
til stævner.

De største håndbold-hilsener fra
Mia Jepsen

Nyt fra Børnehåndbolden i BVU

Nye pokalskabe, som er sponseret af Sparekassen Løgumklosters Fond, vogn-
mand Henning Sejer Pedersen og Hans Petersen, Uge Lystfiskeri og Camping.

Jeg har været til håndboldstævne. Det var 
et opstartsstævne i hallen. Altid dejlig, at 
jeg kan få lov at være med til at hjælpe til 
ved børnestævnerne. Det er super stadig 
at have kontakt med børnene. 
Det var en super dejlig dag, og jeg har nydt 
de dygtige unge mennesker, det var U11-
spillere og de vandt tre kampe 9-0, 9-3 og 
17-6.
Dejlig at se, at håndbolden er  i fremgang 
igen i Bolderslev.

Anne Marie

BVU's u11 piger har fået sponsoreret nye spillertrøjer 
fra Åbenrå havn.



12      Aktivitetsblad - Nr. 4 - 2021

Opstarten af skoleåret 21-22 er nu over-
stået og eleverne har vænnet sig til de-
res nye roller, opgaver, fag o.l. For første 
gang i en del år har vi igen 7 hele klasser 
på Bolderslev Skole. Perioden med fuldt 
sammenlæste klasser, hvor to årgange 
sammenlæses i alle fagene har givet os 
en god erfaring, som vi kan bygge vi-
dere på når behovet igen opstår. I dette 
skoleår er vi 111 elever, som fordeler sig 
således:
0. kl. – 18 elever
1. kl. – 19 elever
2. kl. – 15 elever
3. kl. – 16 elever
4. kl. – 16 elever
5. kl. - 19 elever
6. kl. – 8 elever    

Vores 5. og 6. klasse har nogle holdun-
dervisningstimer hvor eleverne undervi-
ses i to hold på tværs af de to klasser. 
Ligeledes har disse to klasser nogle fag 
hvor de er sammenlæste og undervises 
på et hold. Begge undervisningsformer 
bygger på de erfaringer, som vi har op-
bygget over de foregående år, hvor vi 

har haft 4 klasser som var sammenlæ-
ste på to hold. 
Mandag den 17. januar 2022 kl. 15.00 - 
17.00 holder vi et indskrivningsarrange-
ment, hvor kommende 0.klasses børn 
samt deres forældre, har mulighed for 
at komme og besøge skolen. Her vil der 
være mulighed for at møde vores bør-
nehaveklasseleder, se lokalefaciliteterne 
og forældre kan få hjælp til at indskrive 
barnet på skolen.
De sidste detaljer i vores ombygning af 
faglokaler til multisal er endnu ikke helt 
færdige, men skolens elever, dagplejen, 
Bolderslev Børnehus samt BVU er be-
gyndt at benytte multisalen til stor glæde 
for alle. Ligeledes nærmer områdeforny-
elsens skoleankomst sin afslutning, så-
ledes at legeplads og skolegård får nye 
anvendelsesmuligheder for alle børn i 
Bolderslev.

Cirkusartister  
Torsdag d. 19. august havde vi besøg 
af to cirkusartister som viste prøver på 
deres imponerende færdigheder for vo-
res elever i 4., 5. og 6. klasse. Cirkusarti-

sterne inviterede efterfølgende eleverne 
til jonglør-workshop, hvor der blev delt 
flittigt ud af tips og tricks.

Jubilæum 
Lone Vilstrup Kristensen og Bolderslev 
Skole kunne lørdag d. 21. august fejre 
Lones 25 års jubilæum. Lone blev først 
fejret sammen med eleverne og senere 
med hendes kolleger samt familie.
Billederne er fra elevfejringen, hvor elev-
rådet holdt tale for Lone og overrakte 
hende et minde om dagen. Lone fik 
tegninger fra eleverne i 0.-3. kl. samt 
et forklæde hvor alle elever havde sat 
deres fingeraftryk. Fingeraftrykkene går 
hermed begge veje. Lone har igennem 
25 år sat sit positive aftryk hos mange af 
byens børn og forældre. Vi er på Bolder-
slev Skole utroligt stolte over at kunne 
fastholde Lone som medarbejder igen-
nem så mange år.

Skovlyst Naturskole 
D. 7. september var vi på vores årlige 
skoleudflugt som gik til Skovlyst Natur-
skole, hvor fællesskabet var i centrum. 

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

Nyt fra Bolderslev Skole Nyt fra Bolderslev Nyt fra Bolderslev Skole Nyt fra Bolderslev Skole
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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!

125 børn og voksne var med til at gøre 
dagen speciel.

Håndboldkaravane
D. 8. september besøgte DHF’s hånd-
boldkaravane Bolderslev Fritidscenter og 
Bolderslev Skole var selvfølgelig inviteret. 
Alle elever fik kastet, grebet og driblet - 
samt måske scoret et mål. Håndboldka-
ravanen og den store daglige indsats i 
hallen fra gruppen af frivillige hjælpere og 
trænere har resulteret i at mange børn 
igen spiller håndbold i BVU.
Børn og den sunde digitalisering 6
I samarbejde med Tinglev Skole havde 
vi valgt at sætte fokus på børn og den 
sunde digitalisering. Imran Rashid holdt 
foredrag om vores digitalisede hverdag 
og det øgede skærmforbrug, som man-
ge af os oplever i disse år. Foredraget var 
humoristisk, tankevækkende og kunne 
være et godt udgangspunkt for snakken 
med børn om deres skærmforbrug.

Aktivitetsdag 
På Bolderslev Skole har vi en drøm om 
at alle elever er en del af foreningsfæl-

lesskaberne i byen. Den drøm deler vi 
heldigvis med de mange foreninger og 
ikke mindste hjælpere som d. 10. sep-
tember stod klar til at give eleverne en 
smagsprøve på hvad foreningerne hver 
især har at byde på.

Madkundskab 
5. klasses undervisning var flyttet ud til 
Birgit og Kristian Jessen i Todsbøl hvor 
eleverne slagtede 9 haner, som de ef-
terfølgende uger skulle tilberedes i mad-
kundskab. Der blev også bagt pandeka-
ger over bål og spillet bold.

Hyggeaften 
Onsdag d. 22. september var der hyg-
geaften for 0. + 1. kl. i Krudtuglen. Der 
var fællesspisning, dans, leg og hygge. 
Børnene nød aftenen i fulde drag.

Motionsdag 
I forbindelse med motionsdagen fejrede 
vi den klasse som havde løbet længst. I 
år var det 2. kl. som vandt den gyldne 
sko. De løb 4,9 km i gennemsnit pr. elev 
på 45 minutter. Ligeledes uddelte vi fair-

play prisen til en elev i hver klasse. Pri-
sen blev givet til den elev som i løbet af 
dagen havde været god til at:

• følge reglerne
• været en god ven, medspiller og  
 modspiller
• været sød og har udvist respekt for  
 andre
• været en god taber og vinder 
• været ærlig
• haft en positiv indstilling

Vinderen af fairplay prisen blev: 
Karla - 0. kl. 
Eskild - 1. kl. 
Mads - 2. kl. 
Anton - 3. kl. 
Jonas - 4. kl. 
Jasmin - 5. kl. 
Nicklas - 6. kl. 

Stort tillykke til 2. kl og ovenstående ele-
ver.

Nyt fra Bolderslev Skole Nyt fra Bolderslev Nyt fra Bolderslev Skole Nyt fra Bolderslev Skole
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Vi har haft en rigtig fin sæson med 
stort stabilt fremmøde, og det er su-
per dejligt, når så mange møder op. 
Vi er nu stoppet for i år, og det gjorde 
vi med Klubmesterskabet.

Klubmesterskab 
Den 4. oktober afholdt vi klubmester-
skab i Petanque i dejligt vejr. En for-
nøjelse, at det holdt tørvejr. 
Vi spillede alle tre kampe på forskel-
lige hold. Vinder blev Martin Kristian-
sen med tre vundne kampe og plus 
18. Nr. to blev Paul Fuglsang med tre 
vundne kampe og et plus på 15. Nr. 
tre blev Leif Hinrichsen med to vund-
ne kampe og et plus på 17. Tillykke 
til jer alle tre. 

Dagen sluttede i Cafeteriet med Land- 
gangsbrød fra grillen - de var bare 
gode.
Tusind tak for denne sommer, for det 
fine fremmøde og det gode humør. 
Og tak til Leif for det store arbejde, 
han gør. Og tak til Karin fordi hun la-
ver kaffe til os.

Også her har vi haft en dejlig sæson. Vi 
har haft et rigtigt godt fremmøde, og det 
er dejlligt at være sammen, når alle er 
så glade og tilfredse. Det giver et godt 
sammenhold og nogle sjove timer. 
Vi har været til mange stævner. Det 
sidste var Sønderjysk Krolf afslutnings-
stævne i Arrild.
 
Det var en god dag i regn og blæst. Vi 
var 117 spillere. Leif Hinrichsen gik en 
runde på 26 og en på 25. Alma gik en 
på 25 - godt gået.
Leif kom i finalen i gruppe 1 som bedste 
spiller, men måtte se sig slået og blev nr. 
4. Tillykke til alle dem, der var i finalerne. 
Der var også fine præmier, der blev delt 

ud ved lodtrækning. Her fik Lilly Grevsen 
og Paul Fuglsang hver en. Tusind tak for 
et godt stævne og en god sommer. Tak 
for alle de hyggelige timer. Håber vi ses 
igen i 2022. 

Klubmesterskab
Den 21. september blev der afholdt 
klubmesterskab i Krolf. Det startede 
med lidt regn, men det blev rigtigt fint 
vejr, og det blev en dejlig dag med nogle 
fine kampe og en god finale, som be-
stod af Jørgen Knudsen, Egon Greve, 
Christa Schlott og Kirsten Mathiesen.
Finalen blev vundet af Kirsten, nr. to blev 
Christa, nr. tre blev Jørgen og nr. fire 
blev Egon.

Petanque
IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE •

Krolf
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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
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Motion & Samvær
Vi har fået en super dejlig start på Motion og Samvær. Første gang var vi 27 
deltagere, som alle blev modtaget og budt velkommen ved indgangen. Der kom 
også tre nye deltagere. Merete, Eva og Anne Cathrine, vi håber, at I synes, at det 
var noget for jer. 
Vi nød også, at Cafeteriet var blevet moderniseret med nyt loft, så akustikken var 
i top og nyt lys, så vi kunne læse skriften i sangbøgerne.
Anden gang vi mødtes var der 30 deltagere. Vi er så stolte over, at så mange er 
kommet efter den hårde Corona-krise. Vi passer stadig på hinanden og spritter af.

IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE •

Banerekorder 
Rød bane: Paul Fuglsang med 27 slag.
Hvid bane: Birger Johansen og Preben 
Hansen med 23 slag.
Gul bane: Edel Andersen med 26 slag. 
Flest hole-in-one blev Alma Hinrichsen 
med 21.
Banerekord på tre baner blev Egon Gre-
ve med 86 slag.

Havelågen 
For flest havelåger på dagen gik til Peter 
Kolbeck med fem havelåger. 
Havelågen opnås ved fem slag på et hul.
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Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78

På vores ugentlige gåture rundt i Bol-
derslev og omegn er der altid nye ting 
at se på, blomster, svampe, dyr el-
ler hvad der nu end findes i naturen. 
Det er nogle dejlige ture og vejret skal 
være meget dårligt, for at vi ikke kom-
mer afsted. 

Vi har været en tur på Urnehoved. En 
fin tur lidt længere end vi plejer men 
god. Den 29. september var vi en tur i 
Gråsten skov og det var en fantastisk 
oplevelse - på godt og ondt. Gråsten 
skov er en meget fin skov med mange 
forskellige træer og planter. Så der fik 
vi opfrisket noget botanik. Vi oplevede 
også, at man ikke altid kan stole på 
de kort, man får udleveret. De afmær-
kede stier var ikke optegnet gennem 

hele skoven. Men vi fandt da ud igen, 
det var en hård tur. Men I var alle så 
seje.
Vi håber, vi kan gå hele vinteren. Det 
er hver onsdag formiddag kl. 9.30 fra 
hallen. 

Onsdags gåturOnsdags gåtur

IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT

Vi sluttede dagen med Landgangsbrød 
fra Bolderslev Grill. 
Tusind tak for en dejlig afslutning. 
Også tak til Leif for det store arbejde og 
til Jørgen for græsslåningen på banerne 
- de er bare så fine.

Besøg af KØK:
Den 6. oktober havde vi besøg af 11 
spillere fra KØK i Ødis. En dejlig dag 
og vejret var bare perfekt. Herlige spil 
og hygge. Tak for besøget, håber I kom 
godt hjem allesammen og vi ses forhå-
bentlig igen næste år.

Tak
Der skal lyde en stor tak til alle de fri-
villige vi har i Idræt for alle. Uden dem 
kunne alt det slet ikke lade sig gøre.

Vintersæson
• Krolf hver tirsdag kl. 9.30 i 
 Markedsskoven.
• Disk Golf søndag kl. 10.00 i 
 Markedsskoven.
• Motion og Samvær hver torsdag 
 kl. 9.30 i Hallen.
• Gåturene er hver onsdag kl. 9.30 
 fra Hallen.
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Den hyggelige café i centrum af 
Aabenraa. Klip ud og ta’ med – så 
giver vi en lille sodavand til maden 

 

Storetorv 1   -   6200 Aabenraa         73 70 74 85            www.cafemojn.dk          cafe@cafemojn.dk 

I Bolderslev børnehus arbejder vi med 
FNs verdensmål og Bæredygtig udvik-
ling.
Her i Bolderslev Børnehus vil vi gerne 
være med til at give alle børn en forstå-
else af, hvordan man kan være med til at 
passe på vores jord.
En måde hvorpå man kan gøre det, er 
ved at sortere affald, derfor er vi i Bolder-
slev Børnehus begyndt at sortere papir, 
plastik, mad osv.

Vi sorterer mad og plastik affald når vi 
spiser madpakker og frugt.
Det bliver sorteret i, det man ikke kan 
genbruge og det som Tinas og Marle-
nes høns kan spise.
Vi har i rundkreds snakket om, at der er 
noget affald som dyr/ høns kan spise og 
få glæde af, så det kan man genbruge 
ved at give det til høns.
Børnene går vældigt op i det og synes 
det er sjovt at hjælpe med at sortere og 
at høns gerne vil spise deres rester.

Vi håber på den måde, at være med til at 
give børnene en begyndende forståelse 
for at affald ikke bare er affald, at noget 
affald kan genbruges eller bruges eks til 
dyremad.

Vi vil også sorterer papir og plastik og 
dåser fremover. Vi har fået sat flere af-
faldscontainer op, så vi kan sortere i re-
staffald.
Vi arbejder også med ikke at bruge så 
meget engangs ting og intet i plastik.

Vi håber på ved fælles hjælp at blive rig-
tig gode til at sortere affald, og på sam-
me tid lære hvad det vil sige at sortere 
affald.

Bæredygtige verdensmål i BørnehusetIDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT FOR ALLE • IDRÆT
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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

Turneringen, som vi omtalte i sidste nr. 
er nu slut og blev døbt Per Matzen Cup. 
Det lykkedes desværre ikke at komme 
på 2.-pladsen, hvilket ellers var vor 
ambition. MEN vi fik en meget værdig 
3.-plads med næstbedste antal kast 
igennem hele turneringen. Vinderholdet 
fik en plakette med inskription.

Vi må erkende, at Haderslev-klubben 
(som har 45 medlemmer) har mange 
bedre spillere end os – men vore spillere 
ligger lige i hælene på dem. 😊
Det er aftalt, at turneringen fortsætter 
næste år.

Klubmesterskab
Dette års klubmesterskab, som blev af-
viklet d. 2. oktober, blev en rigtig hård 
omgang, idet vi skulle spille 20 kurve i 
Stubbæk, hvor vi skulle finde klubme-
steren med færrest antal kast.
Derefter skulle vi spille 18 kurve på 
hjemmebanen i Bolderslev, hvor vi skulle 
finde klubmesteren i forhold til det per-
sonlige handicap.

I Stubbæk blev resultatet:
Klubmester Alex Bergfeld med -6
Nr. 2 blev Carsten Christensen med +2
Nr. 3 blev Olaf Geipel med +3
Nr. 4 blev Marcel Steiner med +5
Nr. 5 blev Paul Fuglsang med +20

Bolderslev Woodpeckers

    Hold Kampe Kast SinglePoint Point

1 ÆDGK Hawks 2 6 1091 29 10

2 ÆDGK Hawks 1 6 1126 26 9

3 Bolderslev Woodpeckers 6 1110 14 5

4 Aabenraa Eagles 6 1323 3 0

Resultat klubturnering 2021

De 5 spillere til venstre på billedet er fra ÆDGK-6100 Hawks 1 og 2. Vore 3 spillere er fra højre: Marcel (2. single), Alex (1. single) 
og Olaf (3. single)
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OBS.: Da Eagles udeblev til den sidste kamp, blev hver af deres singler
tildelt 138 kast og Hawks 1 fik hver 66 kast. Altså 414 mod 198 kast.
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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

I Bolderslev blev resultatet:
Klubmester Ole Schov med -3
Nr. 2 blev Paul Fuglsang med -2
Nr. 3 blev Alex Bergfeld med -1
Nr. 4 blev Olaf Geipel og Marcel Steiner 
med +1

Olaf Geipel havde sponsoreret både 
pølser og div. salater og var tilmed grill-
mester - mange tak til Olaf.
I vintersæsonen træner vi nu om sønda-
gen kl. 10.00.
Hvis du vil være med, kommer du bare 
– eller kontakt Paul på tlf. 5154 8161.

3 trætte disc golfspillere efter klubmesterskabet

5 af de 6 spillere efter klub-
mesterskabet over 38 kurve.
Fra venstre: Ole Schov, Alex Berg-
feld, sidste års klubmester Marcel 
Steiner, Olaf Geipel, 
Paul Fuglsang. Den 6. deltager, 
Carsten Christensen, var forhin-
dret i at deltage i sidste halvdel. 
I øvrigt var Ole Schov forhindret i 
at deltage i første halvdel.

Den gamle 
grammofon
Bolderslev får besøg af ”Den 
gamle grammofon” den 10. 
marts 2022.

I mere end 100 år er der blevet lavet 
revy i Danmark og kisten med danske 
revysange er proppet med spænden-
de og flotte viser. Sjove som alvorlige 
viser, alt efter hvilken tidsperiode det 
er fra.

Det er denne spændende historie 
som ”Den gamle grammofon” har 
valgt at fortælle.
En tidsrejse med nedslag i den dan-
ske revysangs historie fra forskellige 
perioder og med nogle af de sange 
som har betydet mest for den dan-
ske revysangs udvikling. Der bliver 
fremført viser af bl.a Liva Weel, Dirch 
Passer, Elga Olga, Preben Uglebjerg, 
Marguerite Viby, Kirsten Walther og 
Lisbeth Dahl, og alt sammen kædet 
sammen af små anekdoter om san-
gene og det hele sat ind i en tids-
mæssig billede fra den periode de er 
fra. 

Forestillingen er sat sammen som en 
cabaret hvor sangene og historien er 
i højsædet. Hvor der bliver lejlighed til 
for alvor at høre teksterne og sætte 
dem i perspektiv til den tid de blev 
lavet i. Man kan derfor forvente at få 
en helt ny og anderledes oplevelse 
af sange som man ellers troede man 
kendte. Og samtidig rig lejlighed til at 
nynne med på sange der i dag nær-
mest er folkeeje. 

”Den gamle grammofon” består af 
Birgitte Antonius,  John Skou, Neklas 
Klausen og Brian Svendsen. 
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Nyt fra Seniorklubben

BORGERSPISNING
Sæt allerede nu  X  i kalenderen
• Tirsdag, den 25. januar 2022
• Onsdag, den 23. februar 2022 
• Torsdag, den 31. marts 2022 

• 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

Seniorklubben er startet igen d. 18. 
august efter næsten et års nedlukning 
pga corona.

8. september blev den årlige generalfor-
samling afholdt, der var ikke så meget 
at berette, da vi jo kun nåede at mødes 
få gange.
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på 
valg, hvoraf 1 ikke ønskede genvalg, be-
styrelsen består af:
Formand:    Bent Nielsen     tlf. 23465715
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:  Frank 
Kroner, Marie Philipsen, Birgit Lange-
lund (nyvalgt) og Marianne Jørgensen.
Suppleant:   Anne Marie Andersen
Marie Philipsen ønsker ikke at være kas-
serer mere, det har Edel Andersen over-
taget.

Vores årlige udflugt i år d. 29. september 
gik til Michelsens gård i Åbenrå, hvor vi 
startede med at få kaffe og kage, deref-
ter fortalte Tove Rasmussen om gården 
og slægtens historie, meget interessant. 

Vi fik også en rundvisning i haven, hvor 
vi så den gamle bageovn, og en tur på 
loftet med mange spændende ting.
Turen sluttede på Øster Højst kro, hvor 
vi fik ribbensteg med hvad dertil hører. 
Vi mødes i Bolderslev forsamlingshus 
hver onsdag fra kl. 14.00 – 16.00, det 
koster 15 kr pr gang 

”Kniplepigerne” startede d. 8. septem-
ber, men tilslutningen var meget lille, 
derfor blev vi enige om at stoppe. 

Generalforsamlinger 
Bolderslev Fritidscenter
afholder mandag, den 21. februar 2022 
kl. 18.30.

BVU 
afholder mandag, den 21. februar 2022 
kl. 19.30.
Arrangementerne afholdes i Bolderslev 
Forsamlingshus.

Pay and play
Pay and play er for dig, der i stedet for at 
leje en bane i hallen på et fast tidspunkt, 
ønsker at leje en bane bare en gang i 
mellem.

Det kunne jo tænkes at du skal have 
afgjort om du eller naboen er bedst til 
badminton eller anden form for boldspil, 
eller du skal  afholde et familietræf, hvor 
I vil udfordre hinanden på det sportslige.

Fritidscenteret åbner nu mulighed for at 
der på ledige tidspunkter kan lejes ba-
ner.

Du/I behøver ikke at være medlem af en 
idrætsforening for at leje hallen.

Yderligere oplysninger og forespørgsel 
om ledige tidspunkter, kan henvendelse 
ske til Otto Jørgensen, tlf. 7464 6505  
eller mail til bofc6392@gmail.com

Bolderslev Fritidscenter

Seniorklubben / Bolderslev Fritidscenter



På Skansevej for enden af Søndergade 
ligger vores brandstation.
Der er for tiden tilknyttet 16 brandmænd.

Hverdagen i brandværnet
Vi mødes til øvelser på brandstationen 
ca. 1 gang hver 14. dag. Øvelserne er 
for vores vedkommende altid mandag 
aften.
En øvelse er lidt ligesom træning på et 
fodboldhold. Vi træner med det forskel-
lige grej, og øver taktik mm.
Én aften kan gå med en teoretisk øvelse 
om brandforløb, en anden kan gå med 
at pumpe vand i en grusgrav, for at øve 
med pumpen.
Vi har et stort sammenhold i brandvær-
net, og vægter det sociale meget højt.
Hver øvelse slutter med en 3. halvleg. 
Nogle gange med kaffe og kage, andre 
gange med en pølse og en øl.

1 gang om året er vi i Tinglev til en Lør-
dags øvelse på beredskabsskolen. 
Vi har også nogle øvelser sammen med 
vores naboer fra Tinglev og Rødekro.

Indsatser
I modsætning til fodboldklubben ved vi 
aldrig helt hvornår vi skal spille kamp.
Alle brandmænd er udstyret med en 
pager, som bipper når nogen har ringet 
1-1-2.
De som har mulighed for det, skynder 
sig ned på brandstationen og hopper i 
tøjet. Brandbilen skal køre inden der er 
gået 5 minutter!
Der er ingen der har fast vagt, man 
kommer hvis man kan. Vi skal køre ud 
af garagen med 4 mand, men alle bliver 
alarmeret. 
Alarmen kan lyde både tidligt og sent, 
nogle gange midt om natten, andre gan-
ge en søndag formiddag.
Vi bliver alarmeret ca. 25 gange om året. 
De fleste udrykninger er overstået på 
mindre end 1 time. 
Her i Brandværnet bliver vi kaldt ud til 
forskellige opgaver. Det kan være en 
brand, et trafikuheld, en forurening, et 
væltet træ i en storm, oversvømmelse 
og til alle andre indsatser hvor der er 
brug for vores hjælp.

Når man er på udrykning som brand-
mand skal man altid kunne stole på sin 
makker. Vi passer på hinanden så alle 
kommer hjem uskadt fra indsats. 
Det giver et helt fantastisk kammerat-
skab at være indsat i en situation hvor 
man er afhængig af sin makker.

Vi mangler dig
Vi har tomme pladser i garagen og leder 
derfor efter nye brandmænd og kvinder.
Du kan blive brandmand når du er fyldt 
18 og du bor så du kan være på brand-
stationen inden for 5 minutter.
Kan du se dig selv i en indsatsdragt? 
Kan du lide spænding og godt kamme-
ratskab? Så er brandværnet måske lige 
noget for dig? 

Vi afholder en informationsaften for inte-
resserede mandag d. 24 januar 2022 kl. 
19.00 på brandstationen.

Og I skal være så velkomne 

Bolderslev frivillige brandværn – BFB

TØMRER • DØRE
VINDUER • BYGGERI

Erik Schneider
Drejervej 4 . 6392 Bolderslev

info@bolderslevbyg.dk
 Tlf. 20 31 75 09

www.bolderslevbyg.dk

Maskinforretning A/S
6360 Tinglev

Tlf. 74 64 40 94

HANS HOLM
Fogderupvej 21

6372 Bylderup-Bov

Tlf. 74 64 72 72

henning@henningsejer.dk
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Sofie var den heldige vinder
Vinder af en flaske vin fra 2. quiz-opgave blev Sofie Frisk, 
som gættede på det korrekte svar: Der er i alt udkommet 
23 julemærker.

Sofie bor sammen med Lasse i Bolderslev Skov, og Sofie er født og 
opvokset her på egnen, hvorimod Lasse er tilflytter. 
Begge kan lide at bo her i lokalområdet og anbefaler andre at gøre 
brug af de mange forskellige tilbud, som området byder på som 
f.eks. fællesspisning, aktiviteter i markedsskoven og idrætsmulighe-
der. 
De mærker tydeligt den store fælles opbakning der er i området og 
føler, at de er en del af et godt lokalsamfund.

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

Deltag i
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.

3. QUIZ-OPGAVE: 

Under ”By- og omegnsbilleder” kan du finde lydfilerne til 
De Grønne Sløjfers infotavler. Hvilke 3 sprog er der lydfiler på?

Løsningen finder du under ”Om Bolderslev Lokalområde” på 
hjemmesiden: www.bolderslev.dk

Svaret indsendes senest den 15. ja-
nuar 2022 under mærket 3. QUIZ
Til: asda1924@gmail.com - Husk at 
oplyse dit for- og efternavn, adresse 
samt telefonnummer sammen med 
svaret.
Når vinderen er trukket slettes alle 
indkomne mails med svar.

God fornøjelse
Bolderslev Lokalråd



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

I weekenden 21. - 22. august var der 
Byfest og Ringridning i Uge, og der duk-
kede mange op i det gode vejr. 
Den nye petanquebane blev indviet af 
Andreas Bonde og herefter gik spillet i 
gang. Vinderne blev
1. plads - Inge Christensen og 
 Thomas Dumstrei
2. plads - Jens Fisker og Jes Lock
3. plads – Arnold Christensen 
 og Egon Keller

I Uge er der stor inte-
resse for krolf og de 
mange medlemmer 
mødte op og deltog i 
stævnet. 
Vejret var fantastisk 
og efter god kamp 
kunne vinderne kå-
res. 
1. plads  
Andreas Bonde
2. plads  
Thomas Dumstrei
3. plads  
Aage Pedersen
4. plads  
Jens Fisker

Lørdag aften var der fest i Bulhuset med 
50 deltagere, som fik serveres gyros 
menu. Der var underholdning på guitar 
og fællessang med Martin Hansen fra 
Uge. 
48 glade ryttere mødte op søndag 
formiddag til ringridning på sports-

Uge Byfest og Ringridning 2021
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pladsen ved Uge Forsamlingshus. Der 
blev kæmpet hårdt om pladserne, og 
i pauserne blev der nydt både pølser, 
pommes frites, kaffe, kager i massevis 
samt øl og vand. Tak til de fremmødte 
for et par dejlige dage og tak til de fir-
maer der har sponsoreret.

Ringriderkonge – Kristine Kaufmann   
Kronprins – Mads Olsen    
Prins – Theis Broders  
Ringriderkonge – Kasper Møller – 24 
ringe  
Kronprins – Bjarne Petersen – 24 ringe 
Prins – Iben Jensen – 24 ringe.



Julen nærmer sig med hastige skridt, og bestyrelses-
medlemmer for Bolderslev Forsamlingshus vil søndag, 
den 9. januar 2022 komme rundt i Bolderslevs gader 
på juletræsindsamling, hvor vi vil hjælpe jer af med de 
”brugte” juletræer.

Så derfor – smid ikke dit juletræ ud – men ”pynt” det 
med kr. 25,00 og sæt det ud til vejen, så kommer vi 
forbi og afhenter det efter kl. 13.00. Skulle træet ikke 
være afhentet senest kl. 15.00 så ring til 2440 6674, 
og vi kommer forbi for afhentning.
Overskuddet går til Bolderslev Forsamlingshus.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Otto Jørgensen 

Juletræsindsamling

Juletræsfest i Uge
søndag den 5. december i Uge Forsamlingshus

Julefesten i Uge starter i kirken kl. 
14.00, hvor vi sammen med familie-
koret synger elskede julesalmer- og 
sange. 
Derefter fortsætter festlighederne i for-
samlingshuset.
Klokken 15.30 mødes vi på parke-
ringspladsen ved forsamlingshuset og 
går samlet ned på sportspladsen og 
vækker julemanden. 

Efterfølgende vil der i forsamlingshuset 
være underholdning ved tryllekunstner 
Poul Oslo Rasmussen fra Lunderskov/
Vamdrup – oprindeligt fra Hjordkær.

Der serveres risengrød, gløgg og æb-
leskiver. Julemanden uddeler poser til 
alle børnene.

Entre: 25,- kroner/ børn under 3 år gra-
tis.
Arrangeres af Uge Forsamlingshus 
og Uge Fælles- og Ringriderforening i 
samarbejde med menighedsrådet.

- fremtidens by!
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Julehygge

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

Entré 25 kr.
pr. person

incl. kaffe til
voksne

saft og juleposer 
til børn 

i Bolderslev
søndag d. 12. dec. fra kl. 13.00-16.00
Billetsalget starter den 20. november 2021.

Kl. 13.00-13.30
Opvisning og Lucia optog i 

ridehallen på Ringvejen.

Kl. 13.30
Optog fra Ridehallen og ned til 

fritidscenteret, Julemanden vil 

gå med i optoget.

Rute: 
Vestergade - Hovedgaden - 

Jernbanesvinget - 

Stadionvej til hallen.

Kl. 14.00 - ca. 16.00
Julehygge i Fritidscentret.

Skolen går Lucia-optog i hallen.

Julemandenkommer og viskal danse om juletræet

Æbleskiver,
kager og 

gløgg 
kan købes

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

TOMBOLA
med mange

gode 
præmier

Arrangører:

Bolderslev 
Fritidscenter

Udgiver: 
Bolderslev Lokalråd

Kontakt: 
Hans Peter Jensen - 21 44 60 90

Deadline til næste blad: 
25/1 2022 til aktivitetsblad@hotmail.com

Tryk: 
Iprinting, Tinglev - tlf. 74 64 40 38


