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Oplevelser for store og små

- i midten
Kimen
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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



Østergade 8  6230 Rødekro  73 66 80 50 

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 komme 
på medlemslisten, 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

Vi må igen i år holde vores årlige mar-
kedsfest. Vi kan allerede nu afsløre, at 
nogen af de gamle ting vil komme igen, 
men der arbejdes klart også på nye til-
tag. 
Så det er mega vigtigt, at I sætter kryds 
i kalenderen den 23.-26. juni. 
I skal holde rigtig meget øje med vores 
facebookside, for vi vil løbende afsløre, 
hvad der kommer til at ske. 
Vi vil gerne have lov at takke jer for op-
bakningen i 2019. Så vi håber I vil bakke 
mindst lige så godt op i 2022. 

For at få kørt alt af stablen får vi brug 
for så mange frivillige hænder som mu-
ligt, og håber der sidder nogen derude, 
der vil hjælpe, det kan være lige fra at 
stå i baren, sælge lidt slik, sætte telt op, 

stå post ved vores løb, en børneaktivitet 
osv. 
Sidder der en hjælpende hånd, så send 
en mail til formanden Toni Ravn på mail 
toni.ravn@smc.dk

ET BRAW AF EN FEST
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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

Et lille overblik over de igangværen-
de projekter og initiativer.

Så er vi i gang med 2022. Vi håber alle 
er kommet godt ind i det nye år. Et år 
som vi håber vil være normaliseret efter 
2 år med restriktioner mv. 
2022 er også året, hvor vi kan fejre af-
slutningen og indvielsen af områdefor-
nyelsesprojektet. 

Vi ser også frem til en fysisk general-
forsamling lørdag d. 26. februar (som 
jo nok er afholdt, når dette læses) Men 
dejligt vi kan mødes fysisk til vores årlige 
generalforsamling. Vi henviser til vores 
hjemmeside og Facebook for kommuni-
kation fra generalforsamlingen.

Områdefornyelsesprojektet
Vi forventer at afholde indvielsesarran-
gement med pølser og drikkevarer fre-
dag d. 29. april 2022 kl. 15.00. Se an-
noncering andetsteds i bladet samt på 
hjemmeside og Facebook.

Projekterne er i store træk afsluttet, og 
der udestår alene småjusteringer. Det er 
fantastisk, at man kan komme over jern-
banen på cykel, med barnevogn og som 
eventuel gangbesværet. 

Fritidscentret har fået en attraktiv plads 

med aktiviteter og skønne udsmyknin-
ger. Et sted hvor man føler sig velkom-
men og med mulighed for forskellige 
aktiviteter. 

Og når man så kommer om til skolen – 
ja så er der en fantastisk flot velkomst 
man får. Efter vi mistede den gamle sko-
lebygning og gymnastiksal, er der nu 
en spændende skoleankomst med ny 
asfalt og gode aktivitetsmuligheder for 
elever og gæster.

Lokalrådet vil gerne her sige tak til alle 
borgere for jeres tålmodighed – et pro-
jekt som har varet fra 2014 med de før-
ste borgermøder til 2022 med indvielse. 
Men det beviser, at et lang sejt træk gi-
ver gode resultater.

Når det nye lokalråd (valgt på general-
forsamlingen d. 26/2) træder sammen, 
vil en af de første opgaver være at fast-
lægge næste step i vores lokale udvikling 
– udviklingsplan version 3.0. Det bliver 
spændende hvilke muligheder det giver.

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)

Trafiksikkerforbindelse 
mellem Tinglev og Bolderslev 
Vi fremsendte i april 2021 oplæg til for-
valtning og politikere. Med det nye byråd 
på plads, har vi valgt at genfremsende 
vores oplæg. Vi afventer nu nye tilbage-
meldinger og har også påpeget dette i 
et høringssvar på Aabenraa Kommunes 
oplæg til en mobilitetsplan. Vi afventer 
spændt konklusionerne.

Borgerhenvendelser
Vi har gennem den senere tid haft for-
skellige borgerhenvendelser. Blandt an- 
det om forskønnelse af vores indgangs-
områder til byen - skilte, blomster, por-
taler mv., trafikale forbedringer af sik-
kerheden samt busskur på Ringvejen. Vi 
arbejder videre med disse forslag og er i 
dialog med den kommunale forvaltning i 
forhold til mulige løsninger. Specielt by-
portaler/skilte er i god fremdrift og der 
ligger forslag til bearbejdning i vores lo-
kale arbejdsgruppe.

Dagligvarebutik
Vi efterspurgte før jul emner til en arbejds-
gruppe. Hvis vi fik 5 tilmeldinger, ville vi 
går videre med næste fase. Det lykkedes, 
og i starten af januar havde vi et første 
afklaringsmøde med gruppen. Torsdag 
d. 10. februar afholdtes første arbejds-
møde med 2 eksterne konsulenter.  

Nyt fra Lokalrådet



Nr. 1 - 2022 - Aktivitetsblad     5

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

Vi 
støtter 
lokalt

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

Resultatet kommunikeres på Facebook 
og hjemmeside. Så vi er spændt på, 
hvad projektplanen vil vise – og om der 
stadig er motivation i lokalområdet til at 
gå ind i projektet. Som Lokalråd stiller 
vi os til rådighed som styregruppe og 
sparring. 

Foreningsmøde
Lokalrådet har inviteret alle foreninger og 
institutioner til næste fælles forenings-
møde torsdag d. 21. april. 

Hvis du som formand for en forening el-
ler institution i Bolderslev Lokalområde 
ikke er blevet inviteret, bedes du skrive 
til info@bolderslev.dk.
Temaerne er ikke fastsat endnu, men vi 
kommer nok langt omkring.

Ønsker alle et skønt forår.

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

Indvielse af 
Områdefornyelsesprojektet 
i Bolderslev
Fredag d. 29. april kl. 15.00 - 18.00

Foreløbigt program:

• Velkomst 

• Forskellige events - højst sandsynlig ved de tre hovedprojekter 
   (Fritidscentret, Rampen og Skolen)

• Taler

Der serveres grillpølser og drikkevarer

Hold øje med facebook og hjemmeside for endeligt program
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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
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2021 var et begivenhedsrigt år for disc 
golfspillerne i Bolderslev. Vi indledte et 
samarbejde med DGI Sønderjylland og 
nogle sønderjyske disc golfklubber. Det 
resulterede i en klubturnering og et fæl-
les koncept med et lille kursus for be-
gyndere. 
Dette samarbejde håber vi bliver udbyg-
get i 2022 med flere klubber og flere tur-
neringshold.
Nye baner skyder stadig op i Sønderjyl-
land og resten af Danmark. Det betyder 
at der pt. er registreret 125 baner i Dan-

mark, som dermed er nr. 10 i verden. 
På vores bane i Bolderslev blev der i 
2021 spillet 4.900 runder – en stigning 
fra 2020 på ikke mindre end 33%.
Vi har altså også den næst mest brugte 
disc golfbane i Sønderjylland – kun over-
gået af banen i Vojens, som er i top-5 i 
Danmark.

Ny sæson begynder mandag d. 4. april 
kl. 19.00. Kom bare – hvis du ikke selv 
har discs, har klubben nogle, du kan 
låne. Kontakt evt. Paul på tlf. 5154 8161.

Spil disc golf et helt år 
med god samvittighed for kun 150 kr.

Det ville være rigtig rart, hvis nogle af 
de mange lokale spillere ville støtte 
klubben og det arbejde vi gør for at 
holde og udvikle banen.
Det kan man gøre bare ved at melde 
sig ind i klubben – så kan man spille 
alt det, man har lyst (med egne discs) 
når man har lyst – og med god sam-
vittighed. Det koster altså KUN 150 
kr. for et helt år.
Gå ind på www.bvu.dk – Idræt For 
Alle – Tilmelding.

BO
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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

- også mad ud  
af huset!

Storegade 9
6270 Tønder
Tlf. 74 72 00 89
jessensvictoria@hotmail.com
www.victoriatoender.dk
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Sæsonstart:
Petanque:
Start mandag den 4. april 2022. 
På banen ved Hallen
Kl. 9.30 kontingent 150 kr.

Krolf:
Starter tirsdag den 5. april 2022 
På banen i Markedsskoven
Der spilles tirsdag kl. 9.30 
og onsdag kl. 18.30
Kontingent 300 kr.

Gåturen:
Onsdag kl. 9.30 fra Hallen
Gratis

Dick Golf:
Starter mandag den 4. april kl. 19
På banen i Markedsskoven
Kontingent 150 kr.

Det har været en meget træls sæson 
med alle de Corona-restriktioner. 
Vi kom jo så godt i gang og alle var gla-
de og tilfredse. Vi nåede da også lige at 
holde en dejlig juleafslutning med sjove 
indslag ved Birgit Langelund og en god 
fortælling om julemandens hjælper, Ul-
riksen.
Kirsten Mathiesen fortalte om Jørgen 
Hansen også kaldet lille Jørgen eller 
Jørgen skrædder han var født i 1900. 
Så nåede vi ikke mere i 2021, da der 
blev lukket ned i december. Nedluknin-
gen som i første omgang skulle vare til 
den 17. januar, men blev ikke åbnet for 
Forsamlingshuse, mærkeligt - for i kul-

turhuse og mange andre steder blev det 
tilladt. Hvis forsamlingshuse ikke er kul-
tursteder - hvad er det så? 

I skrivende stund håber vi at må starte 
torsdag den 3. februar 2022 igen.

Der skal lyde en stor Tak til de frivillige, 
fordi de lavede mad til vores juleafslut-
ning og til Karin for kaffen om torsdagen.

Lidt til Coronaen:
Åh Corona du skal gå din vej
Vi er trætte af at slås med dig.
Så giv os vores hverdag tilbage
Åh Corona gå din vej.

Motion og Samvær

BO
LD
ER

SLEV-VOLLERUP

U
NGDOMSFORE

NI
NG



8      Aktivitetsblad - Nr. 1 - 2022

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

UGE 
Vognmandsforretning APS

Åbenråvej 104 - 6360 Tinglev
Tlf. 28 15 13 42

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

BO
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Onsdagsturene er virkelig et lyspunkt. 
Det er altid en god og hyggelig formid-
dag. Om det regner eller blæser, så går 
vi. Det skal være meget-meget grimt 
vejr, hvis ikke deltagerne møder op.

I dag den 26. januar kørte vi til Felsted. 
Vi havde Merete med som guide, da 
hun kommer fra Felsted.
Vi startede ved Damms gård og tog den 
lange rute på ca. 5 km, som gik ud over 
Tumbøl. Der var nogle rigtig fine strå-
tækkede huse i Tumbøl. 
Merete og Astrid er vokset op i hhv. Fel-
sted og Tumbøl, så de kunne begge bi-
drage med rigtig gode fortællinger. 
Merete fortalte, at hendes far havde læ-
gepraksis i Felsted, og var den første 

læge i Danmark, der oprettede et læge-
hus, med mulighed for røntgen mm. 

Både Merete og Astrid gik i små lands-
byskoler i hhv. Felsted og Tumbøl. Der 
var to klasselokaler. De mindste gik i 
skole på skift, hhv. om formiddagen og 
om eftermiddagen, mens de tre ældste 
klasser gik i samme klasselokale hver 
dag. 
Merete fortalte, at der var tre lærere på 
hendes skole. 

Så snakkede de om, at der var en Klein-
bahn som de havde kørt med. “I hen-
hold til den preussiske privatbanelov af 
28. juli 1892 og med forbillede i banen 
Flensborg-Glücksborg-Kappel 1885-86 
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Onsdagens gåture

i Angel, blev der i Slesvig desuden anlagt 
en række Kleinbahnen eller kredsbaner. 
De var smalsporede og beregnet til en 
meget begrænset trafik inden for hver 
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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
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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

Krolf
Krolf har vi da heldigvis kunnet spille, og 
det er en god ting - det nyder vi virkelig. 
Der er altid godt humør og god snak 
med mange drillerier. Vi er ca. 10 til 15 
spillere hver gang, og kun to gange har 
vi aflyst. Det var på grund af styrtende 
regn og så snevejr. 
Den 11. januar startede vi med æbleski-
ver og gløgg - så var vi varmet op.

Tak til Christa og Leif.

VI HAR DOG STADIG ET PROBLEM 
MED, AT DER KØRES RÆS MED 
KNALLERTER OG BILER PÅ BANEN.
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sin kreds: på Als i Kreds Sønderborg 
(1898)”.
Vi var forbi mindestenen for Tumbøl 
bøndernes frihedskamp 1762-1766.

Det var en rigtig god og interessant tur, 
krydret med personlige fortællinger - tak 
til jer Merete og Astrid - og vi fik først 
regnvejr sidst på turen



10      Aktivitetsblad - Nr. 1 - 2022

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
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Det går godt for ungdomsbadminton 
i BVU. Vi har så meget tilslutning, at vi 
siden nytår har hele to hold om manda-
gen og et hold om onsdagen. Det har 
også givet plads til flere spillere og vi har 
allerede her i januar 2022 sagt goddag 
til 3 spillere mere.

Har du et barn, der kunne tænke sig at 
gå til badminton i Bolderslev, så træner 
vi hver mandag og onsdag til og med 
udgangen af marts. Ny sæson starter 
igen til september. De yngste spiller 
mandage fra kl. 16-17 og de lidt større 
børn/unge fra 17-18. Om onsdagen er 
der et enkelt hold, hvor alle er velkomne, 
og da spilles der fra 16-17.
Kontakt Annika på 22543043 såfremt 
det har interesse.

I denne sæson har vi haft nogle spillere 
til stævner igen. Og man kan hvis roligt 
sige, at BVU har gjort sig bemærket.

Martinus Andresen i den nye spilletrøje 
da han blev Landsdels- og kredsmester

Billede fra træning på mandagsholdet kl. 16-17

Allan Müller fra Müllers Autotech var i november forbi og overrække de nye spillertrø-
jer

Nyt fra Ungdomsbadminton

Bl.a. er vores seje spiller Martinus An-
dresen blevet Landsdels- og kredsme-
ster ved hans første rigtige stævne. Vi 
er simpelthen så stolte. Stort tillykke 
Martinus.

Vi har fået sponsoreret fine nye spil-
letrøjer af Müller Autotech Bolderslev/
Rødekro og Sport24 Aabenraa. Mange, 
mange tak for det.

Vi har siden årsskiftet allieret os med 
en trænerekspert, som for nogle er en 
gammel kending her i BVU. Finn Hansen 
er startet som træner, og det er vi super 
glade for.

Vi glæder os til mange flere gode timer 
på badmintonbanerne.

På vegne af badmintonudvalget
Annika Cording
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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 

GODT NYTÅR til alle. 

Vi glæder os over, at vi stadig må dyrke 
indendørs aktiviteter uden de store re-
striktioner, selvom Corona’en desværre 
endnu ikke har sluppet sig tag. Det er 
dejligt at se, at alle hold er kommet godt 
i gang igen efter overstået jule-/nytårs-
ferie. 
Efter at have undværet vores lokale 
gymnastikopvisning i to år på grund af 
pandemien krydser vi alt, hvad krydses 
kan for at kunne afholde gymnastikop-
visning i Urnehovedhallen søndag efter-
middag den 20. marts. 
Vi glæder os til at se, hvad de enkelte 
hold har arbejdet med hen over efteråret 
og vinteren. 
Desværre har vi ingen hold med ved 
DGI’s opvisning i Aabenraa i år. 
Hold øje med BVU’s hjemmeside og 
Facebook for nye opdateringer. 
Håber vi ses til gymnastikopvisning i Ur-
nehovedhallen. Pas godt på jer selv og 
på hinanden. 

De bedste forårshilsner fra 
gymnastikudvalget
Mette, Lone, Vera og Lis

Nyt fra Gymnastik Nyt fra Gymnastik Nyt fra Gymnastik
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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

Der er gang i Håndbolden i Bolderslev.
Én ting er, at vi har fuld gang i træningen 
flere gange ugentligt for over 50 børn i 
årgangene U7 til U11.
En anden ting er, at vi igen er ved at få 
gang i vores hal i weekenderne.
Vi har afviklet flere børnehåndboldstæv-
ner og turneringsstævner igennem de 
sidste par år.
OG OG OG – vi har jo hver gang tændt 
op i frituregryde og ovn i vores dejlige 
Cafeteria, hvor det oftest er Tanja, som 
er Chefen. Der er hjemmebag, pølse-
brød, Pommes, Kaffe, Franske Hot-
dogs, slik, sodavand m.m.
Næsten som i gamle dage, hvor Karin 
og Benno stod bag disken.
Overskuddet går 100 % til vores Børne-
håndboldafdeling.
Altid dejligt at kunne tjene penge til kas-
sen. Hvad dog næsten vægter højere er, 
at vi er ved at bygge en ny kultur op, 
hvor det er hyggeligt at mødes i Hallen 
i weekenden. Uanset om det er som 
udøver, forælder, søskende, træner eller 
hjælper i Cafeteria.

Vi har fra starten af været meget bevid-
ste om, at vi nok kun har hold op til U11, 
hvorefter de unge mennesker jo flytter 
til Tinglev Skole, og hvor mange finder 
andre interesser, eller begynder at spille 
i Tinglev, hvor deres nye klassekamme-
rater jo spiller.
Nu tror vi dog på, at vi til næste sæson 
kan mønstre både et U13 Pige og et 
U13 Drengehold. Det er mange år siden 
sidst !!!!
Der skal lyde en stor tak til alle, som 
kommer og hjælper os med det prak-
tiske arbejde ved hjemmestævner. Tak  
til jer forældre som er fantastiske til at 
bakke op om arrangementerne, og ska-
ber den gode stemning i hallen.

Kommende arrangementer:
Lørdag d. 05.03. – DGI UV stævne (UV 
lys i mørk hal)  for 8-11 år.
Lørdag d. 12.03. - 09.00 til 17.00 – 3 
stk JHF Turneringsstævner – U9, U11 
Piger og U11 Drenge.  Kom og se vores 
dygtige unger spille, og få en kop kaffe 
m. kage, eller spis din middagsmad hos 

Tanja i vores Cafeteria.
Fredag/Lørdag 25.-26.03 –   BVU`s eget 
overnatningsarrangement

OG så behøver man jo ikke at gå på 
Bolderslev Skole for at spille Håndbold i 
BVU. Det er for ALLE – kom frisk.

Sidder nogen unge/voksne med et træ-
nergen, eller bare et ønske om at hjælpe 
og blive en del af vores fantastiske fæl-
lesskab i Håndboldafdelingen, så hold 
jer ikke tilbage.  Erfaring ikke påkrævet.
Jo flere vi er, des lettere er det hele, og jo 
mere kan vi tilbyde Børnene. 

Og lige et slag for vores Seniorafdeling – 
Vi hygger med Kortbanehåndbold hver 
torsdag aften i hallen. Kunne dog godt 
bruge nogle flere spillere. Det er sjovt. 
Kom og prøv. 
Spørgsmål til det ene eller andet – skriv 
eller ring.

Birger Jørgensen - 21616817
Børnehåndboldudvalget.

BVU BØRNEHÅNDBOLD
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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!

DGI’s turnering - tennis
Er du og din makker interesseret i at 
spille med i DGI’s turnering for 2022, be-
des I henvende jer til undertegnede in-
den den 10. marts 2022 vedr. tilmelding. 

Sæson 2022
Vi håber at kunne komme til at spille fra 
starten af maj måned.

Der bliver træning m.m. mandage og 
torsdage.

Vi mangler en/to til udvalget. Hvis du er 
interesseret i at hjælpe så kontakt un-
dertegnede.

På tennisudvalgets vegne
Birgit Jessen

Tlf. 21 78 86 57

Tennis- og håndboldudvalg takker alle, 
der har købt julekalender for 2021 - 
også en tak til jer, der har hjulpet til med 
salget.

Vi ønsker vinderne tillykke med gevin-
sterne.

En tak skal også lyde til følgende, der 
har sponsoreret gevinsterne:

P. Kristensen ApS   
Brødrene Bonnichsen EL ApS
Compex    
AGR Consult
Sydbank 
Brovig Maskiner Aps
Todsbøl Sandblæsning   
AutoMester Müller Autotec 

Hans Holm, Tinglev   
Kohberg
Smedager Smede- og Maskinforretning 
byHelms
Biosthetique    
Bolderslev El Service
Winnies fodpleje   
Uge Lystfiskeri og Camping
Matek Steel    
Bolderslev Byg
Bolderslev Pizza og Grill   
Vestjysk Bank
Karl Ommen, PS Maskinservice ApS 
Din personlige hjælper 
Dyrenes Netsalg   
Uge Vognmandsforretning og Autoservice
Vollerup Smedeland A/S   
FKSSlamson
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Nyt fra tennis

Julekalender 2021
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Trondhjemsvej 28 · 6230 Rødekro

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

Det sidste år i Bolderslev Børnehus, har 
vi på trods af corona haft en masse gode 
stunder og et udviklende år. Vi fejrede 
fastelavnen og slog katten af tønden og 
havde det fineste Sankt Hans bål. Vi har 
fyldt hver højtid med kreative udtryksfor-
mer og pynt i lange baner og selvfølgelig 
også med fodboldstemning. 

Vi har været en del udendørs, nydt duften 
af bål og smagen af bålmad. Vi har brugt 
uderummet til at styrke sammenholdet 
og holdt venskaberne tæt, vi har trodset 
alt vejr med den rigtige påklædning. 

Vi havde i august besøg af en tryllekunst-
ner og hans kanin og da julen nærmede 
sig fik vi besøg af Nisserne Trille og Tralle 
der gav børnene og de voksne en ople-
velse. 

Ved hjælp af børnenes store engage-
ment, har vores bæredygtige projekt sat 
sig og vi gør en indsats for det gode mil-
jø, ved at sortere vores affald hver dag. 
Derudover havde de store børn en dag 
hvor de samlede affald ind.

Vi har fra januar til juli, en ekstra bør-
negruppe som hedder Mini Frøerne. 
Denne gruppe er for de ældste børn vi 
har i vuggestuen, der fylder 3 år i løbet 
af foråret, samt de børn vi modtager fra 

dagplejen, den måned de fyl-
der 3 år. 
Mini Frøerne er en mindre 
gruppe med få børn, hvor 
der er tid og plads til at øve 
sig, i at gå i børnehave. Der 
er fokus på at skabe nogle 
gode sociale relationer bør-
nene imellem, da de skal 
følges ad mange år frem i 
skole. Dette betyder også 
at, de børn der kommer 
fra dagplejen ikke skal ind 
på en stor eksisterende 
børnegruppe, de ikke skal 
følges med, da vi arbejder 
aldersopdelt i børnehaven. 

Fra august, bliver Mini Frøer til Frøer.

VUGGESTUEN prioriterer at komme ud 
hver dag (gåture, udforske legepladsen, 
besøge nærområdet…) og planlægger 
dagene ud fra børnegruppens behov og 
tegn.
Som for eksempel i sidste uge, hvor vi 
er på vej ud og Emil på 2 år helt spon-
tant udbryder “GÅTUR…SIGE HEJ TIL 
KØER”. Vi imødekommer dette og ople-
ver en formiddag med en masse glæde, 
socialt samvær og spændende indtryk.
Vi har rigtig meget glæde af at besøge 
Kronborg (familien Vonk`s gård). Vi føler 
os altid velkomne og børnene nyder at 
kigge på alle de store køer, snakke og 
kæle med de små kalve.

Året der gik i BOLDERSLEV BØRNEHUS



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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Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78
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Lørdag d. 21. maj skal der festes i 
Bolderslev Markedsskov. Boldrock 
afholder JUBILÆUMS musikfesti-
val.

Vi er godt i gang med at lave de ind-
ledende øvelser, så Boldrock 2022 kan 
lette med et ordentlig brag. 
Vi har igen en god blanding af rock/pop, 
der er musik til alle aldre.
Boldrock kunne 2021 have fejret deres 
10 års jubilæum, men det satte Corona 
en stopper for.
Vi glæder os derfor ekstra til i år at kun-
ne fejre jubilæum.
For at fejre jubilæet, har vi i år GRATIS 
entrè og der er Happy Hour på øl og 
Mokai kl. 12.30 - 14.30. 
Med disse tiltag håber vi på stor opbak-
ning fra byen. Disse tiltag skulle gerne 
bevirke, at mange tager en tur ned i 
Markedsskoven for at høre noget godt 
musik og hygge lidt.
Der vil på pladsen være muligt at købe 
drikkevarer, pølser, pommes frites, is, 
der er også mulighed for at købe spise-
billet til helstegt pattegris, der serveres 
kl. ca. 17.45.
Musikfestivalen starter kl. 13.00 og stop-
per kl. 23.30. 

Boldrock styregruppe
Hans Peter Jensen

Fest i Bolderslev 
med masser af god musik



Nr. 1 - 2022 - Aktivitetsblad     17

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

FEBRUAR

Små retter med Tina Nielsen
Onsdag d. 23. februar kl 19.00 på Bolderslev Skole
Torsdag d. 24. februar kl 19.00 på Bolderslev Skole
Tina Nielsen kommer og laver små retter “ lidt rart i en fart” 
i skolekøkkenet.
Tilmelding senest d. 14. februar. Kun for medlemmer
Max 12 pers.pr. aften - først til mølle princip
Pris kr 75,- pr. pers.  Foreningen er vært med kaffe/te.

MARTS

Tøsetur til 
Restaurant Royal, Aabenraa
Torsdag d. 24. marts kl 18.30
Kom med til en tøseaften. Vi mødes på Bolderslev Skole 
kl 18.00, hvorefter vi sammen kører til Restaurant Royal i 
Aabenraa.
Vi vil få lidt godt at spise og samtidig skal vi rigtig hygge os 
sammen. Menuen er bestilt forud - hovedret samt dessert. 
Lad dig forkæle - en friaften for dig i køkkenet.
Tilmelding senest d. 17. marts. Kun for medlemmer.
Pris: kr 150,- pr. pers. Drikkevarer mm betaler man selv.

APRIL 

Generalforsamling
BEMÆRK AFHOLDES HOS KITEX:
Onsdag d. 20. april kl 19.00 hos Kitex
Vi mødes hos Kitex, Bygaden 23, Fogderup, 6372 Bylde-
rup-Bov.
Den årlige generalforsamling, hvor vi gerne modtager gode 
forslag til næste års program. Er der ting, vi kan gøre an-
derledes?
Af hensyn til traktement ønskes tilmelding senest d. 11. april

Efter generalforsamling er der pigehyggeaften, hvor vi skal 
snakke, prøve tøj og hygge os. Der er ingen modeshow, 
som vi kender det, men til gengæld er der meget mere tid til 
at gå på opdagelse i butikken.

MAJ 

Besøg hos Petersens Tegl
Tirsdag d. 10. maj kl 19.00
Vi mødes på Bolderslev Skole kl 18.45
Vi kører til Petersens Tegl, Nybølnorvej 14 i Egernsund, og 
her vil Bjarne tage imod os og fortælle og vise os rundt. Efter 
besøget og rundvisningen tager vi til Værftet Restaurant & 
Bar i Egernsund, hvor vi slutter af med kaffe/te og kage.
Tilmelding senest d. 29. april. For medlemmer med ledsager
Pris kr 80,- pr. pers. inkl. kaffe/te og kage

Spændende arrangementer i
HUSHOLDNINGSFORENINGEN 

Bolderslev og omegns Husholdningsforening



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
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Fredag d. 10. september afviklede vi 
igen den nu efterhånden traditionelle 
Aktivitetsdag, hvor hele Bolderslev Skole 
holder helt fri for undervisning, og i ste-
det tropper op rundt i Bolderslev, for at 
prøve kræfter med, hvad Bolderslev har 
at tilbyde af fritidsaktiviteter.

BVU arrangerer Aktivitetsdagen i tæt 
samarbejde med andre foreninger i Bol-
derslev, som tilbyder aktiviteter for børn 
og unge. 

Målet er i det brede fællesskab  forenin-
gerne imellem, og i godt samarbejde 
med Bolderslev Skole, at vise børnene 
i Bolderslev, hvad vi har at tilbyde af for-
skellige fritidsaktiviteter.

112+12 forventningsfulde ele-
ver og lærere troppede op på 
dagen, som umiddelbart lovede 
tørvejr – som vi jo igennem flere 
år er vant til – men i år skulle en 
kraftig regnbyge lige præcis læs-
ses af over Bolderslev, så alle der 
var udendøre måtte søge læ, og 
tennisbanen blev forvandlet til en 
vandpolobane. 
Efter en kort pause kunne alle akti-
viteter fortsætte – selv tennis, som 
for en kort periode var sat på græs 
– og alt i alt var vi igen heldige med 
vejret.

Aktivitetsdag Bolderslev
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Aktivitetsdag Bolderslev

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 år var der  - i alfabetisk rækkefølge – 
badminton, discgolf, gymnastik, hånd-
bold, KFUM/K, krolf, ridning, spejder og 
tennis på programmet.

Og uden mad og drikke – duer helten jo 
som bekendt ikke – I år igen dejligt, at vi 
kunne dele ”godteposer” ud til børnene 
– stor tak til vores dejlige sponsorer.
Yoghurt og mælk fra Naturmælk, frugt 
fra Padborg Brugs og boller fra Koh-
berg.

Igen en rigtig god og vellykket dag med 
lutter glade og tilfredse deltagere – børn 
og voksne.
Hanne Petersen har efterfølgende eva-
lueret dagen sammen med alle lærere, 
og jeg skulle hilse ALLE og takke mange 
gange for en rigtig god, inspirerende og 
spændende dag. De er klar næste år 
igen.

Herfra skal også lyde en stor tak til ALLE 
deltagende foreninger – KFUM-Spejder-

ne, BeTwEENklubben, Bolderslev Ri-
deskole og alle BVU-udvalg. 
Tak til Fritidscentret. Tak til alle frivillige 
hjælpere og instruktører som brugte en 
fredag på igen at gøre dette arrange-
ment muligt at gennemføre.

Vi ses næste år.

BVU – Birger
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På Bolderslev Skole har vi sendt vores 
lærer Runa Pütz Bolding på barselsor-
lov. I perioden frem til at Runa vender 
tilbage, har vi ansat Christine Erfurt som 
barselsvikar. 

Skoleankomsten med ny skolegård og 
legeplads er nu færdig, men endnu ikke 
åbnet. Dels venter vi på at græsset skal 
gro, således at området ikke fremstår 
som en mudderpøl, når eleverne bruger 
området, og dels kan vi grundet Co-

vid-19 ikke åbne legepladsen. Nyhedens 
interesse omkring nye legeredskaber vil 
gøre, at eleverne samles i grupper, hvil-
ket vi skal undgå i disse Corona-tider. Vi 
forventer, at forårets komme vil afhjælpe 
begge problematikker.

Multisal 1 og 2
Medio januar har vi langt om længe fået 
monteret tove, ringe, trapez og ribber i 
multisalen samt installeret musikanlæg, 
således at der er mulighed for at høre 

musik ifm. diverse aktiviteter i multisalen. 
Desuden er bænke og knager på plads i 
omklædningsrummene. Endnu en gang 
skal der lyde en stor tak til Sydbank 
fonden, Bolderslev Lokalråd samt om-
rådefornyelsens initiativpulje, som alle 
har ,bidraget til at vi som lokalsamfund 
kunne komme i mål med at få etable-
ret en fuldgod erstatning for den gamle 
gymnastiksal.

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

1 5

2

3
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Nyt fra Bolderslev Skole Nyt fra Bolderslev Skole Nyt fra Bolderslev Skole
Juleklippedag 3
Vores årlige juleklippedag blev afvik-
let onsdag d. 24. november, hvor hele 
skolen blev julepyntet efter alle kunstens 
regler. Grundet de forhøjede smittetal i 
Aabenraa Kommune havde vi valgt, at 
forældre og bedsteforældre ikke kunne 
deltage i år, hvilket var en skuffelse for 
mange, men trods dette var julehyggen 
intakt. Tak til SuperBrugsen i Padborg 
som havde sørget for julegodter til både 
børn og voksne.

Sigurd Barretts julekoncert 
i Sønderjyllandshallen 4
Bolderslev Skole var repræsenteret af 
elever fra 2., 3. og 4. kl. til Sigurd Bar-
retts julekoncert i Sønderjyllandshallen 
torsdag d. 2. december.

Skilt til multisal 5
5. og 6. klasse sætter dagligt deres 
positive præg på Bolderslev Skole. Nu 
også i kunstnerisk forstand. Multisalens 
indgang har fået eget skilt som er udar-
bejdet i håndværk & design.

Honningkagehus konkurrence 6
5. og 6. klasse har i madkundskab lavet 
honningkagehuse, som blev udstillet og 
indgik i en konkurrence. Nedenstående 
vinder blev valgt på baggrund af arkitek-
turen og udsmykningen.

Kælkevejr 7
D. 23. december var der snevejr og kæl-
kevejr, hvilket børnene i nødpasningen i 
Krudtuglen nød i fulde drag.

7
6

4
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Som skole i et lokalsamfund er Bolderslev Skole i min op-

tik forpligtet til at bidrage til udvikling af lokalområdet. Det 

gør vi gerne, og med stor glæde til følge når vi oplever at 

foreninger, institutioner, virksomheder el. lign. lykkes med 

at skabe nye initiativer, som bidrager til sammenhængs-

kraft og udvikling af lokalområdet.

Mandag d. 17. januar var der indskrivning for nye 0. klas-

ses elever på Bolderslev Skole for skoleåret 22-23. Det 

var en spændende dag for os som skole, men ligeledes 

for Bolderslev som by. 

De seneste 4 år har der været elevfremgang fra 95 til 111 

elever på vores skole, hvilket er en særdeles positiv udvik-

ling. Børnetallene for folkeskoleelever generelt i Aabenraa 

Kommune er faldende, hvilket påvirker sammenhængs-

kraften i lokalsamfundene. Flere børn i den lokale skole 

betyder større og stærkere børnefælleskaber, som har en 

afsmittende effekt på vores fritids-/foreningsliv. Et tilvalg af 

Bolderslev Skole kommer hele byen til gavn og vil styrke 

udviklingen af Bolderslev By.

Aabenraa Kommune er opdelt i 18 skoledistrikter. Bol-

derslev skoledistrikt består ud over Bolderslev bl.a. også 

af byer som Uge, Todsbøl, Vollerup, Smedager, Reb-

bøl, Gåskær, Raved, Hjolderup, Bjolderup, Mellerup osv. 

Skoleelever bosiddende i disse områder forventes som 

udgangspunkt at gå i den lokale folkeskole - Bolderslev 

Skole. Der er frit skolevalg i Danmark og således også 

mulighed for at indskrive sit barn på fri-/privatskoler eller 

andre folkeskoler i kommunen, hvilket for de enkelte fami-

lier kan være forbundet med diverse fordele og ulemper. 

Ved indskrivning på distriktsskolen opnår man en tryg-

hedsgaranti ift. at man er sikret optagelse uanfægtet elev-

tallet på årgangen. Vælger man omvendt at indskrive ens 

barn på en anden folkeskole end distriktsskolen, så kan 

man risikere ikke at blive optaget. Hvis der indskrives ikke-

distriktsbørn på årgangen, må antallet af børn i klassen 

ikke overstige 26, idet det skal være muligt at indskrive 

tilflytterbørn til skoledistriktet, uden at dette medfører op-

rettelse af en ekstra klasse. Kommer man som forældre til 

at stå i den situation at ens ikke-distriksbarn er elev num-

mer 27 eller 28 som bliver indskrevet, så bliver barnet ikke 

optaget på den ønskede skole. Derefter kan man selv-

følgelig altid søge optagelse på distriktsskolen, men ofte 

følger barnet en børnegruppe fra den børnehave, som de 

går i og må dermed forlade det børnefællesskab, som de 

er blevet en del af gennem børnehavetiden. 

Ovenstående er vigtig pointe, som man må forholde sig til 

ved indskrivning til 0. klasse, men faktisk også allerede i 

det øjeblik at der vælges dagtilbud til barnet. Vælger man 

et dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave osv.) hvor 

børnefællesskabet ikke er centreret om Bolderslev Skole-

distrikt kan dette have stor betydning for barnets tilhørs-

forhold i en børnegruppe, når barnet skal starte i skole. 

Et tilvalg af de lokale institutioner i Bolderslev Skoledistrikt 

har stor betydning for den enkelte familie og for vores lo-

kalområde. 

Lad os alle i videst mulige omfang bidrage til lokale tilvalg. 

Det være sig både i forhold til valg af institution, men lige-

ledes når vi skal vælge hvilken forening, virksomhed el. 

lign. vi ønsker at samarbejde med. Summen af disse valg 

styrker Bolderslev som et aktivt lokalområde.

Hermed en opfordring til at drøfte betydningen af lokale 

dagtilbuds- og skolevalg samt vigtigheden af at indgå i 

lokale samarbejder i jeres familie-, by- eller gadefælles-

skaber m.m. 

Med venlig hilsen 

Søren Buchholdt

Skoleleder

Kære borgere i Bolderslev

Et tilvalg af de lokale institutioner 
har stor betydning for dit barn
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73 64 70 20
info@compex

www.compex.dk

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

Industrivej 13 - 6392 Bolderslev

Korrekt svar: Lydfilerne på De Grønne 
Sløjfers infotavler er indtalt på Dansk, 
Tysk og Engelsk.

Otto Jørgensen flyttede sammen med 
Mette ind i huset på Gl. Søndergade i 
Bolderslev i 1982, så Otto kender om 
nogen Bolderslev og hører til byens så-

kaldte ildsjæle. Skulle nogen være i tvivl, 
så har han sin daglige gang i Bolderslev 
Fritidscenter, som han bestyrer på bed-
ste vis med Mette som standby.
Ud over selv at være ”igangsætter” til 
mange aktiviteter i byen, støtter han 
gerne op omkring de ting, der sker – og 
gerne med en hjælpende hånd.

OTTO var den heldige vinder 
af 3. quiz-opgave

LOKAL (OM) RÅDETS 
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.

1. QUIZ-OPGAVE 2022: 
I hvilket år blev Henning Frisk 1. gang valgt som formand for lokalrådet?

Løsningen findes på hjemmesiden: www.bolderslev.dk under fanen ”Lokalrådet – 
Bestyrelser før og nu”. Svaret indsendes senest den 1. april 2022 under mærket 
1. 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

   QUIZ



Nyt fra Seniorklubben
Vi har mødtes i Seniorklubben hele efteråret uden coronaproblemer, 
hvilket har været dejligt.

Vi vil også gerne sige velkommen til de nye deltagere, der er kommet til, 
vi er nu ca. 15 - 18 deltagere pr gang.

1. december var vi til Adventsfest i Missionshuset, hvor vi havde en hyggelig 
eftermiddag, og onsdagen efter hyggede vi med æbleskiver og gløgg.  
15. december sluttede vi sæsonen af med julefrokost, hvor der var dejlig underholdning 
med sang og musik af Louise og Jens, pakkeleg og selvfølgelig lækker mad lavet af Karin 
og de frivillige fra forsamlingshuset. Tusind tak til jer.
Den nye sæson startede så med en nedlukning igen igen, men når vi må mødes er det 
hver onsdag fra kl. 14.00-16.00 i Bolderslev forsamlingshus, det koster 15 kr pr gang.

For yderligere oplysninger kan Bent Nissen kontaktes på tlf. 23465715 

Pay and play

Udgiver: 
Bolderslev Lokalråd

Kontakt: 
Hans Peter Jensen - 21 44 60 90

Deadline til næste blad: 
26/4 22 til aktivitetsblad@hotmail.com

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

BORGERSPISNING
Sæt allerede nu  X  i kalenderen

• 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

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 el-
ler 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 baner.
Du/I behøver ikke at være medlem af en idrætsfor-
ening for at leje hallen.
Yderligere oplysninger og forespørgsel om ledige tids-
punkter, kan henvendelse ske til Otto Jørgensen, tlf. 
7464 6505  eller mail til bofc6392@gmail.com 

Bolderslev Fritidscenter

Hvis man mangler en stige


