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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 
Søren Buchholdt , tlf. 73 76 83 22

BOLDERSLEV BØRNEHUS 
Heidi Andersen, 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 
Frank Kroner, tlf. 20 63 71 92

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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Fredag d. 29. april 2022 kunne vi ende-
lig fejre at områdefornyelsesprojektet er 
kommet i mål 
Nu kan vi endelig nyde og bruge de 
gode ting, der er etableret under områ-
defornyelsesprojektet i Bolderslev. Der 
blev holdt festtaler af formanden for Bol-
derslev Lokalråd Henning Frisk og Dorte 
Soll, formand for Plan, Teknik og Land-
distrikter i Aabenraa Kommune. 

Efter talerne var der rundvisning i byen, 
hvor de mange fremmødte borgere fik 
en rundvisning, fordelt på tre hold, med 
introduktion og orientering på de tre væ-
sentligste projekter: Skoleankomsten, 
Sløjfen/Rampen og Fritidspladsen.

Som afslutning var der grillpølser og 
drikkevarer samt udtrækning af diverse 
vindere i de indlagte konkurrencer.

Lokalrådet vil gerne takke de mange 
fremmødte for deres opbakning. Som 
det blev nævnt i talerne, har vi været i 
gang længe. Men med alles konstruk-
tive tilgang og tålmodighed har vi nu 
fået de projekter, vi har drømt om siden 
2010, da lokalrådet startede.

Indvielse af Områdefornyelsesprojektet



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

Efter et turbulent 2021, hvor generalfor-
samlingen blev aflyst og erstattet af en 
skriftlig årsberetning, afholdtes general-
forsamlingen 2022 igen som et lørdags-
arrangement i Bolderslev Fritidscenter 
(Lørdag d. 26. februar 2022). 
2021 var præget af opstart og gennem-
førelse af de store fysiske projekter under 
Områdefornyelsesprojektet samt færdig-
gørelse af en ny multisal på skolen.

Ca. 100 borgere mødte frem til Bolder-
slev Lokalråds generalforsamling. Tradi-
tionen tro var der fælles morgenmad, og 
efter den formelle generalforsamling var 
der foredrag ved dykker Lisbeth Jensen 
- en af bysbørnene - som er rejst ud i 
verden og kommer tilbage med inspira-
tionen og spændende historier. Samti-
dig med foredraget var der arrangeret 
fastelavn i hallen for børnene, hvor 20 
børn deltog i tøndeslagning og leg. Stor 
tak til Birgit og Emilie for at hjælpe med 
arrangementet.
Alt i alt en super lørdag.
Til bestyrelsen var der genvalg til Hen-

ning Frisk, Hans Peter Jensen og Paul 
Hansen, samt 1. suppleant Asta Dani-
elsen. Nyvalgt 2. suppleant blev Tina 
Asmussen. Bestyrelsen består ud over 
nævnte af Janne Rasmussen, Anja An-
dersen, Mette Skøtt og Karsten Riis 
Lange.
I formandens beretning blev der fokuse-
ret på mange områder. Overordnet var 

temaet ”fremtidens Bolderslev”. Hvad 
skal vi nu, og hvilke indsatser er vigtige? 
Beretningen vekslede mellem opnåede 
resultater i 2021 samt sætte indsatser i 
perspektiv fremadrettet. Som data blev 
den demografiske sammensætning i 
Danmark sat i perspektiv til Bolderslev. 
Målet er at fastholde trenden i Bolder-
slev, hvor småbørnsfamilier er i stigende 
antal. 

I 2021 har Bolderslev lokalråd haft 9 
bestyrelsesmøder og deltaget i et utal 
af andre relevante møder i forskellige 
styregrupper, landsbyråd mv. På trods 
af corona og vekslende restriktioner har 
lokalrådet fortsat arbejdet.

D. 26. juni 2021 afholdt lokalrådet en 
eventtur i Bolderslev. En tur rundt i byen 
med historiefortællinger ved Birgit Lan-
gelund, Kirsten Mathiesen og Laurids 
Rasmussen. Der var indbygget stop ved 
interessepunkter – blandt andet de store 
projekter under områdefornyelsen, som 
var godt i gang på det tidspunkt. Arran-
gementet var en stor succes med man-
ge deltagere og efterfølgende grillpølser i 
Markedsskoven – hvor også mange for-
eninger var mødt op til en præsentation.

Netop eventturen er et godt afsæt til visi-
onen for Bolderslev. Vi skal huske på og 
bygge på vores historie. Turen gav også 
et indblik i de projekter, der har været i 
gang gennem de sidste mange år. Og 
med base i historien og de igangvæ-
rende indsatser er vi klar til at fortsætte 
rejsen. 

Generalforsamling i Lokalrådet
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Lisbeth Jensen og Henning Frisk  



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

Interessen for fjernvarme i Bolderslev 
er stor, og de indledende dialoger med 
Aabenraa-Rødekro Fjernvarme er star-
tet.
Bolderslev ønsker fjernvarme. Alle øn-
sker uafhængighed af naturgas, reduk-
tion af Aabenraa Kommunes CO2 ud-
ledning og sikring af, at vi er et attraktivt 
bosætningsområde.
Derfor har Bolderslev Lokalråd startet en 
dialog og et samarbejde med Aabenraa-
Rødekro Fjernvarme. 
Der er nedsat en lokal arbejdsgruppe. 
Gruppen har afholdt møde onsdag d. 6. 
april 2022 med deltagelse af direktøren 
for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Tom-
my Palmholt. 
På mødet blev der udarbejdet en plan. 
Endvidere blev der drøftet hvad og hvor-
ledes, vi kommunikerer. Da vi endnu 
ikke har et konkret projektoplæg fra 
Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, kan vi 
eksempelvis ikke informere om økonomi 
og tidsplaner. Derfor har vi udarbejdet et 

faktaark, som beskriver den viden, vi har 
om projektet i øjeblikket. 
Projektgruppen består af følgende bor-
gere fra Bolderslev:
John Riisberg, Paul A Jensen, Den-
nis Nielsen, Leon Clausen, Kim Millek, 
Svend Sørensen, Bo Toftgård, Hans 
Jørgen Meier, Christian Vejen Eriksen, 
Christian Kristiansen samt fra Bolder-
slev Lokalråd Hans Peter Jensen, Paul 
Hansen og Henning Frisk.
Målsætningen er at få mulighed for til-
kobling til fjernvarme i Bolderslev hur-
tigst muligt. Og med den situation vi er 
i som samfund i øjeblikket, ser vi ingen 
relevante begrundelser for, at Bolderslev 
ikke kan få fjernvarme relativt hurtigt.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk
Formand

Fjernvarme

Formand for 
Aabenraa-Rødekro 
Fjernvarme, 
Tommy Palmholt 
og Henning Frisk

Det vigtigste for Bolderslev Lokalom-
råde er at sikre byen som et trygt og 
godt sted at være. Der skal være insti-
tutionstilbud til alle børn og unge – dvs 
dagpleje, børnehus og skole. 

Gennem de sidste år er elevtallet steget 
på Bolderslev Skole. Vores demografi 
viser dog at antallet af borger i aldrene 
mellem 25 – 36-årige er noget lavere 
end 50 til 70-årige. Dvs den typiske 
småbørnsforældregeneration kunne 
være større. Og det er her, vi har fokus-
området i Lokalrådet.

Vi arbejder derfor bevidst med nogle fo-
kusområder, som skal sikre, at vi som 
lokalområde er attraktiv for alle aldre – 
og gerne tiltrækker førstegangshuskø-
bere/forældre.

Efter generalforsamlingen har 
Lokalrådet konstitueret sig 
som følger:
Formand - Henning Frisk
Næstformand - Paul Hansen
Kasserer - Anja Borring Andersen
Sekretær - Mette Skøtt
Repræsentant i landsbyrådet - 
Hans Peter Jensen
Menigt medlem - Karsten Riis Lange
Menigt medlem - Janne Rasmussen
Suppleant - Asta Danielsen
Suppleant - Tina Asmussen

Lokalrådet ser frem til samarbejdet med 
alle foreninger og borgere i 2022.
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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 igangværende 
projekter og initiativer.
2022 er fyldt med energi og projekter til 
gavn for alle borgere i Bolderslev.
Lokalrådet arbejder med stort engage-
ment og indsats på mange fronter. Selv 
med de mange udefra kommende på-
virkninger, forsøger vi hele tiden, at være 
på forkant og sikre vores lokalområde 
som et trygt og rart sted at bo. 

Påvirkningen fra situationen i Ukraine, 
som i skrivende stund har resulteret i 
at vi må byde ukrainske flygtninge vel-
kommen samt stigende energipriser, har 
resulteret i, at vi i Bolderslev igen har be-
vist, at vi er konstruktive og handlings-
orienteret. 

Vi har formået at støtte op om flygtninge-
ne på alle mulige måder og bevist, at vi 
er klar, når behovet for humanitær hjælp 
er nødvendigt. Endvidere har vi sat gang 
i et projekt omkring muligheden for fjern-
varme i Bolderslev. Se separat artikel. 
Disse to eksempler er et bevis på, at vi 
er hurtige til at reagere på omverdenens 
indflydelse på Bolderslevs lokalområde.  
På trods af de nye indsatser i Bolderslev 
arbejder vi intenst videre på andre om-
råder.

Områdefornyelsesprojektet
Efter deadline på artikler til dette blad, 
har vi afholdt indvielsesarrangement 
med pølser og drikkevarer fredag d. 29. 
april 2022 kl. 15.00. 
Et bevis på at vi også fejrer vores suc-
ceser. 

Vi går nu i gang med næste fase – og vil 
bygge videre på projektet med en udvik-
lingsplan version 3.0. De første tanker og 
ideer er skabt, og påregner at holde et 
opstartsmøde før sommerferien. Vi kom-
munikerer løbende om udviklingen.

Hjemmesiden for Bolderslev området, 
som administreres af lokalrådet, er i god 
drift og bliver godt brugt. Gå ind og kig, 
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 stadig tilbage-
meldinger og har derfor ikke nye udvik-
linger på projektet i øjeblikket.

Dagligvarebutik – Projektet er i god 
fremdrift og arbejdsgruppen har løbende 
møder med Dagrofa for at sikre fremdrift 
i projektet. Se separat artikel.

Fjernvarme – Projektet er startet op og 
arbejdsgruppen er i gang med de indle-
dende øvelser. Se separat artikel.

Byskilte – Vi arbejder i øjeblikket på et 
projekt for opgradering af byskilte og 
flagstandere ved de større indfaldsveje til 
Bolderslev. Da dette involverer skiltning 
udenfor byzone og nær større veje, skal 
der en del myndighedsafklaringer og til-
ladelser til. Så projektet tager tid og er 
ikke færdigdefineret endnu. Når det er 

klar, vil vi selvfølgelig kommunikere nær-
mere.

Foreningsmøde
Lokalrådet havde inviteret alle forenin-
ger og institutioner til fælles forenings-
møde torsdag d. 21. april. Hvis du som 
formand for en forening eller institution i 
Bolderslevs lokalområde ikke blev invite-
ret, bedes du skrive til: 
info@bolderslev.dk.
Der blev drøftet emner og projekter af 
generel interesse. Et godt forum for at 
koordinere og holde hinanden informe-
ret.

Events
Der sker meget i byen, og senest har 
Lokalrådet afholdt REN DAG (se separat 
omtale). Senere vil der være BoldRock, 
Grundlovsmøde, Markedsfest osv. Fra 
lokalrådet opfordrer vi alle til at bakke om 
de sociale arrangementer. Her efter co-
rona tiden er det vigtigt, at vi mødes og 
får talt sammen på kryds og tværs. 

God sommer til alle.

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 hjemme-
side 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

Nyt fra Lokalrådet
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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

Som nævnt tidligere har Dagrofa vur-
deret, at Bolderslev kan bære en dag-
ligvarebutik. Lokalsamfund med over 
600 indbyggere kan jvf. Dagrofa danne 
grundlag for en dagligvarebutik. Vi er ca. 
1.200 indbyggere i Bolderslev.
Bolderslev Lokalråd har vurderet, at 
en dagligvarebutik i Bolderslev vil give 
øget incitament til at bosætte sig i om-
rådet. Ifølge diverse ejendomsmæglere 
vil huspriserne øges, når vi får etableret 
en dagligvarebutik i Bolderslev. Derfor 
har vi stor fokus på projektet og har fået 
skabt en projektgruppe i Bolderslev.
Projektgruppen består af følgende bor-
gere fra Bolderslev:
Frank Martensen, Andreas Bonde og 
Asta Danielsen, samt fra Bolderslev Lo-
kalråd Karsten Riis Lange, Paul Hansen 

og Henning Frisk som fungerer som sty-
regruppe.
Efter nogle møder med projektchef 
Hans Meldgaard fra Dagrofa samt selv-
stændig konsulent Flemming Jørgensen 
er der skabt realistiske muligheder for 
projektet i Bolderslev.  
Vi har valgt at samarbejde med Dagrofa, 
da de har fokus på borgerdrevne projek-
ter og ser muligheder i de nære butikker. 
Endvidere har Dagrofa stor erfaring med 
sådanne projekter og har udarbejdet en 
decideret butiksdrejebog – netop for at 
støtte projekter som i Bolderslev.
Status her midt i april 2022 er følgende:
-  Der er besluttet at bygge en ny butik, 

da eksisterende bygningsmasser en-
ten har dårlige adgangsforhold, er for 
små, ikke er tilgængelige eller ligger 

forkert ift. Dagrofas anbefalinger.
-  Den endelige placering er ikke helt på 

plads men tæt på.
-  Dagrofa har udarbejdet markedsanaly-

ser med udgangspunkt i udvalgte pla-
ceringer. Disse understøtter projektet.

-  Der er udarbejdet præ-screeninger ift. 
muligheden for myndighedsgodken-
delser.

I den næste periode vil vi sammen med 
Dagrofa arbejde på et specifikt projekt-
oplæg. Vi håber at, vi er klar til at præ-
sentere dette på et borgermøde til som-
mer.

På vegne af arbejdsgruppen 
og Bolderslev Lokalråd
Frank Martensen og Henning Frisk

Dagligvarebutik
Arbejdsgruppen gik i gang i starten af februar 2022 
– og efter en række møder er der truffet væsentlige beslutninger

• Velkomst og fællessang

• Grundlovstale ved formand for  
 Bund Deutscher Nordschleswiger 
 Hinrich Jürgensen

• Underholdning ved ”Sommerlund”

• Kaffepause -hvor vi nyder vores  
 medbragte kaffe og kage

• Fællessang

• Grundlovstale ved folketings-  
  medlem Benny Engelbrecht

• kl. 16.00 
 -fællessang og flaget tages ned

GRUNDLOVSMØDEGRUNDLOVSMØDE 
på Urnehoved Tingsted 5. juni kl. 14.00  
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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.

Fredag den 22. april holdt vi afskeds-
reception for vores leder Grethe, som 
igennem 12 år har ledet Bolderslev Bør-
nehus. 
Terrassen var pyntet med balloner, flag 
og der var dækket op til fest. 
Grethe blev modtaget ved lågen med 
en allé af børn med flag og så var der 
lagt op til fest. Børnene havde set frem 
til popcorn, slush ice og de forskellige 
stuer have lavet gaver til Grethe, som 
de glædede sig til at skulle overrække. 
Vores forskellige samarbejdspartner, for-
ældre, tidligere forældre var inviteret  og 
det var en bevæget Grethe der fik nogle 
ord med på vejen. 

Det bliver et stort savn at Grethe stop-
per, men vi ved, at vi har fået ansat den 
rette til at overtage. Personalet i Bolder-
slev Børnehus er klar til et nyt kapitel 
med den nye leder. Vi byder den nye 
leder Heidi Andersen velkommen. 

Afskedsreception for 
Grethe i Bolderslev Børnehus



BJOLDERUPGÅRD
MASKINSTATION P/S 

din alsidige 
maskinstation

v/ Erik Kristensen
Bjolderupvej 82 · Bolderslev

Bil 21 64 59 56
bjolderupgaard@privat.dk

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

Bolderslev Lokalråd har 3. april afholdt 
REN DAG. Der var ca. 110 tilmeldt, her-
af ca. 70 ukrainere.

Vi mødtes i Markedsskoven kl. 9,30 i et 
rigtigt fint forårsvejr. Her blev der lavet 
grupper til indsamling af affald.

Anne Marie var også mødt op, ikke for 
at samle affald, nej hun rengjorde vore 
toiletter i Markedsskoven.

Vi sluttede af i Æ Kasten med grillpøl-
ser, hvor Torben Kristensen traditionen 
tro var grillmester. Der var også en for-
friskning.

Tak til alle frivillige indsamlere.

På lokalrådets vegne
HP Jensen

Ren dag 2022
Nr. 2 - 2022 - Aktivitetsblad     9
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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

SENIORKLUBBEN
Vi holder til i Bolderslev Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 til 
16.00. Det koster 15 kr. pr. gang og er ikke bindende

Seniorklubben er en hyggeklub, hvor vi mødes hver onsdag eftermiddag. Vi starter 
med sang og kaffe til medbragt kage.
Derefter er der spil af forskellige slags, og måske bliver der læst en god historie.

Klubben er for alle, der ikke lige er til de fysiske udfordringer, men mangler at 
komme ud blandt andre og få et par dejlige timer og en god snak.

Vi afholder Sankt Hans, udflugter og julefrokost.

Vi har i år skiftet formand og kasserer, og der skal lyde en stor tak til Bent for den 
tid, han har været formand, og det er dejligt, at han stadig er med. Tak skal også 
lyde til Edel fordi hun har holdt styr på vores penge det sidste år.
Den nye formand er Frank Kroner og kasserer er Marianne Jørgensen
Vil du vide mere så kontakt Frank på tlf. 20 63 71 92 eller Marianne på 
tlf. 30 74 90 78.

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 bold-
spil, eller du skal  afholde et familie-
træf, 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 idrætsforening for at leje hallen.
Yderligere oplysninger og forespørg-
sel om ledige tidspunkter, kan hen-
vendelse ske til tlf. 7464 6505  eller 
mail til bofc6392@gmail.com 

Bolderslev Fritidscenter

Bolderslev Fritidscenter, der omfatter 
Urnehovedhallen og forsamlingshu-
set, har den 21. februar  2022 afholdt 
generalforsamling. 

På valg var Otto Jørgensen og Hans 
Jørgen Meier, og begge blev genvalgt.

Umiddelbart efter generalforsamlin-
gen har fritidscenteret  konstitueret sig 
som følger:

Formand Otto Jørgensen, Bolderslev
Næstformand Anders Kolmos, 
Bolderslev
Kasserer Finn Carstensen, 
Bolderslev
Sekretær Hans Jørgen Meier, 
Bolderslev
Bestyrelsesmedlem 
Mette Fink Jørgensen, Bolderslev

Otto Jørgensen  

Bolderslev Fritidscenter 
genvalgte formanden
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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 

Kort og godt 
fra BVU ś 
bestyrelse
Vidste du....? at du har muligheden 
for at støtte op om det enorme fri-
villige arbejde i Bolderslev Volle-
rup Ungdomsforening med en sølle 
50'er om året? 
Du kan få et passivt medlemsskab af 
BVU ved gå ind på hjemmesiden 
www.bvu.dk, klikke på ikonet "Forenin-
gen", gå ned på "tilmelding" og følge 
instruktionerne. Derved i løbet af 2 min. 
har du støttet foreningen med 50,-  
Vi har arbejdet på, i samarbejde med 
Paul Fuglsang, at få lavet skilte til vores 
discgolf baner med oversigt over ba-
nerne. Det er nu lykkedes, og skiltene 
bliver sat op inden længe. På skiltene er 
der også mulighed for at se hvordan du 
giver en lille donation til vedligeholdelse 
af banerne.

Ellers arbejder vi i bestyrelsen med at 
planlægge aktivitetsdagen, som vi håber 
alle de tidligere hjælpere og foreninger 
igen i år støtter op om og hjælper os 
med at få stablet på benene. Datoen har 
vi allerede på plads, så nu er det bare alt 
det praktiske vi skal have løst. Men mon 
ikke med fælles indsats, så kommer det 
til at lykkedes igen i år 
Rigtig god sommer ønskes alle fra be-
styrelsen i Bolderslev-Vollerup Ung-
domsforening 

De største sommer-hilsner fra
Mia Jepsen, Kasserer i BVU

den heldige vinder af 1. quiz-opgaven 
2022 som blev Dorte Marie Schultz med 
det korrekte svar: ”Henning Frisk blev 
valgt som formand første gang i 2014. 
Dorte Marie bor i Tinglev, men har læst 
Aktivitetsbladet ifm. deltagelse i ”Idræt 
for alle” i Bolderslev hallen., hvor hun er 
instruktør. 

Det er første gang Dorte Marie er inde 
på Lokalrådets hjemmeside, men som 
hun siger, blev hun overrasket over al 
den info, hun blev præsenteret for, så det 
er det nok ikke sidste gang hun besøger 
siden.

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

2. QUIZ-OPGAVE 2022: 
Under hvilken fane på lokalrådets hjemmeside 
finder du en liste over lokalområdets ”Foreninger og Aktiviteter?

Løsningen findes på hjemmesiden: www.bolderslev.dk   

Svaret indsendes senest den 1. juli 2022 under mærket 2. 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

STORT TILLYKKE TIL
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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

Foråret er over os, og det 
betyder gymnastikopvisning. 
Vi havde en fantastisk gym-
nastikopvisning i Urnehoved-
hallen søndag d. 20. marts, 
efter at Corona de sidste 2 
år har forhindret os i at af-
holde gymnastikopvisning. 
Mange havde fundet vejen 

til hallen denne dag, hvil-
ket gjorde eftermiddagen 
til en kæmpe succes.

Når vi har ”lukket den ene 
dør”, skal der som be-
kendt ”åbnes en anden”. 
Så derfor er vi også kun 
lige færdig med den ene 
sæson, inden vi går i gang 
med at planlægge sæson 
2022/2023. Går du med 
en drøm om at prøve dine 
færdigheder af som in-
struktør eller som hjælpe-
træner, så er du mere end 
velkommen til at melde dig 
til én i gymnastikudvalget.  

I gymnastikudvalget har vi desværre 
måttet sige farvel til vores mangeårige 
medlem Lone Clausen, som selv ønske-
de at stoppe i udvalget. Vi siger Lone 
tusind tak for mange års god og tro tje-
neste.
Vi er dog også så heldige, at vi har fun-
det 3 nye til vores gymnastikudvalg. Det 
drejer sig om Alice Jørgensen, Anne 
Mærsk Christensen og Emma Wil-
helmsen. Vi ønsker jer alle rigtig hjerte-
lig velkommen, og glæder os til at gøre 
gymnastikken i BVU endnu mere spæn-
dende sammen med jer.

Nyd de flotte billeder af alle holdene fra 
vores gymnastikopvisning.

Hold altid øje med Tinglev Ugeblad, 
Facebook og vores hjemmeside BVU.
dk for nye tiltag.

På gymnastikudvalgets vegne
Vera, Mette, Alice, Emma, Anne og Lis

CrossGym er på programmet
Vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi til den kommende sæson at-
ter har CrossGym på programmet. Klaus og Jonas har sagt ja til at 
være instruktører på holdet, så du kan godt begynde at støve dit 
CrossGym-tøj af, så du er klar, når sæsonen starter i september. 

Nyt fra Gymnastik Nyt fra Gymnastik Nyt fra Gymnastik Nyt fra Gymnastik Nyt 



Nr. 2 - 2022 - Aktivitetsblad     13

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!

Nyt fra Gymnastik Nyt fra Gymnastik Nyt fra Gymnastik Nyt fra Gymnastik Nyt 



Trondhjemsvej 28 · 6230 Rødekro

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

I februar havde vi besøg af Hans Clau-
sen fra Vestjysk Bank i Rødekro til hånd-
boldtræningen. Vestjysk Bank har nem-
lig sponsoreret et godt bidrag trøjer til 
alle vores håndbold børn. Det er vi super 
glade og taknemlige for! Vi ved at børne-
ne er rigtig glade og stolte over at kunne 
få sådan en fin grå trøje til at bruge både 
til træning, men også til hverdag. Så TU-
SIND TAK til Vestjysk Bank!

Den gode støtte stopper ikke her. Su-
perbrugsen i Padborg var også flinke at 
uddele et sponsorat til nye spiller-sæt til 
vores U11 drenge hold. De vokser jo, 
de kære drenge! Der skal derfor også 
lyde en STOR TAK til Superbrugsen i 
Padborg for de lækre sæt til vores U11 
drenge, som skal spille U13 efter som-
merferien. 

Fredag den 25. marts havde vi overnat-
ning i hallen for vores U8, U9 og U11 
hold. Der var 37 børn, som havde fundet 
soveposer, liggeunderlag, krammebam-
ser og selvfølgelig deres håndboldsko 
og tøj frem.
Fredag aften var der arrangeret orien-
teringsløb rundt i byen, hvor de skulle 
rundt til 5 forskellige ”stationer”, hvor 
der var en udfordring de skulle klare, og 
efterfølgende præmie. Bagefter var der 
aftensmad i cafeteriet og slikboden åb-
nede. Alle børn legede rundt i hallen, og 
var derfor godt trætte senere på aftenen. 
Lørdag morgen var der så morgenmad, 
og bagefter var der håndboldkampe på 
tværs af holdene. Alt i alt et rigtig hyg-
geligt arrangement, hvor både børn og 
voksne lærte hinanden bedre at kende.

En STOR KÆMPE TAK skal derfor lyde 
til det enorme frivillige arbejde, der bliver 
ydet for at kunne få cafeteriet, arrange-
menter, stævner, kampe og træninger 
til at køre så fantastisk godt. Den store 
tiltrækning af børn til håndbold i Bolder-
slev, beviser jo også, at der er masser af 
folk, som vil det her! Og det er vi i BVU 
håndbold enorm taknemlige og glade 
for. 

Sæsonen er desværre ved at være slut 
for børnehåndbold i BVU. Trænere og 
hjælpere vil gerne sige tak for en god 
sæson, og så håber vi at se lige så man-
ge - hvis ikke flere børn, når sæsonen 
igen starter op efter sommerferien. 

De største håndboldhilsner 
fra træner-teamet  

NYT FRA 
BØRNEHÅNDBOLDEN
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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

TENNIS
Træning er startet, men du kan 
stadigvæk nå at være med

Mandage
17.00 – 18.15 Børn og unge
18.30 – 20.00 Voksne

Torsdage
18.30 – 20.00 Voksne

Derudover kan man som medlem selv 
spille på andre tidspunkter. 
Nøgle til anlæg kan fås mod betaling af 
depositum på 50 kr.

Øvrige arrangementer
Prøv kræfter dag forsøges afviklet et par 
gange i løbet af sæsonen. Datoer kom-
mer senere.

Kontingent 
Børn (ikke fyldt 18 år ved tilmelding) 
275 kr. 
Voksne 500 kr.

Tilmelding skal ske på BVU’s 
hjemmeside www.bvu.dk under tennis. 

Vil du vide mere så kontakt en fra 
udvalget:
Formand:  
Birgit Jessen, tlf. 21 78 86 57
Næstformand: 
Hans Petersen, tlf. 20 31 95 54
 

Tid til en lille pause

Tromlen har gjort 
sit arnbejde

vand skal der til
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Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78

Bolderslev og omegns Aktive Kvinder

Små retter i skolekøkkenet
Vi havde 2 gode men travle aftner, hvor vi fik lavet 12 små anretninger, vi fik f.eks. is-
roulade, sunde romkugler, wook med kylling, gulerodsdeller, lækker suppe og meget 
mere

Tøsetur til 
Hotel Royal
Onsdag den 24/3-2022, havde vi en 
tøsetur til Hotel Royal, Aabenraa. Dette 
havde vi ventet på i lang tid men grundet 
COVID-19 var det blevet udsat.
Men endelig kunne vi komme afsted, vi 
var 18 tøser afsted, vi hyggede os  og 
fik god mad som var bestilt på forhånd, 
snakken gik bare.
Tak til alle jer der var med, det var bare 
så hyggeligt. 
Så husk næste gang vi laver en tøsetur 
at melde jer til.

På bestyrelsens vegne.
Mette
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Besøg på Julemærkehjemmet i Kollund
Tirsdag, d. 18. januar 2022 mødtes 16 
forventningsfulde medlemmer inkl. de-
res ledsagere ved Julemærkehjemmet i 
Kollund.

Efter vi blev budt velkommen af vice-
forstanderen, blev vi opdelt i grupper, 
og nu var det børnenes tur til at vise os 
rundt i huset, som de gjorde rigtig godt.

Vi fik set deres værelser, værksteder og 
multihallen. Da vi alle var samlet igen, 
blev vi budt på kaffe og kage i deres 
fællesstue, og viceforstanderen gav os 
et indblik i, hvordan en hverdag funge-
rer på hjemmet, hvilke regler der er, og 
hvordan de lykkes med at give børnene 
en ny chance her i livet og troen på sig 
selv tilbage. 

Julemærkehjemmene er helt afhængig 
af gaver og bidrag fra privatpersoner, 
fonde og virksomheder for at kunne 
hjælpe børnene ud af mobning og en-
somhed.
En rigtig god aften !

P.b.v.
Margrethe Hansen

Den 20. april blev der afholdt gene-
ralforsamling i Bolderslev og Omegns 
Husholdningsforening, arrangementet 
foregik hos Kitex. 

Generalforsamlingen blev afholdt i hen-
hold til foreningens vedtægter.
Formand Tina Nielsen fremlagde for-
mandens beretning, som blev god-
kendt. Annita Jepsen, som er for-
eningens kasserer, fremlagde årets 
regnskab, der udviser et lille underskud 
på kr. 1.450,85. Regnskabet blev god-
kendt.

Herefter var der afstemning om nyt 
navn til foreningen:
Der har på tidligere generalforsamlinger 
været drøftet om foreningen skulle have 
et nyt navn for at prøve om foreningen, 
med et mere tiltrækkende navn, kan 
få nye og måske yngre medlemmer. 
Bestyrelsen havde lagt op til at ændre 
navnet til Bolderslev og Omegns Ak-
tive Kvinder, og dette skulle vi stemme 
om. Det blev vedtaget, at foreningen 
Bolderslev og Omegns Husholdnings-
forening skifter navn til Bolderslev og 
Omegns Aktive Kvinder.
Efterfølgende var der valg af bestyrel-
sesmedlemmer m.v.:
På valg: Annita Jepsen, Hanne Høj-
berg, Mette Jørgensen og Anette Kiel 
Eskildsen. Alle modtog genvalg og 
blev valgt. Karen Jessen og Gitte Han-

sen blev genvalgt som suppleanter og 
Anne Marie Nielsen blev genvalgt som 
revisor.

Under eventuelt kom medlemmerne 
med mange gode forslag til arrange-
menter til næste sæson.

Efter generalforsamlingen serverede 
foreningen landgangsbåde samt vin og 
vand og Kitex serverede kaffe, te og 
småkager. 

Aftenen sluttede af med en lille quiz og 
bagefter gik vi på opdagelse hos Kitex, 
hvor rigtig mange af os fik handlet lidt 
med hjem.

Foreningen er konstitueret således:
Formand: Tina Nielsen
Næstformand: Johanne Tinglef
Kasserer: Annita Jepsen
Sekretær: Anette Kiel Eskildsen
PR: Hanne Højberg
Opslag: Margrethe Hansen
Tilmelding: Mette Jørgensen
Suppleant 1: Karen Jessen
Suppleant 2: Gitte Hansen

Husholdningsforeningen har fået nyt navn
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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

Der er god aktivitet ved spejderhuset 
på Tunnelvej. Hver mandag mødes Bæ-
verne (0.& 1.kl.) og Ulve/Junior (2.-5.kl.), 
hvor vi laver spejderarbejde. 
Vi arbejder ud fra mottoet “Learning by 
doing” og “Børn lærer børn”, dvs. at vi 
afprøver teori i praksis, lærer at samar-
bejde, respektere hinandens forskellig-
heder, samt at kunne tage ansvar.

SPEJDERLEJR
I Kr. Himmelfartsferien, 26.-29. maj, vil 
der være spejderaktivitet i Bolderslev. 
Her afholdes der nemlig spejderlejr, for 
alle Bævere og Ulve i Nydam distrikt, 
som dækker hele Sønderborg kom-
mune og dele af Aabenraa kommune. 
Vi bliver ca. 100 børn og 30 voksne, 
som skal bo i telte ved spejderhytten og 
lave aktiviteter ud fra temaet “Rasmus 
klump”. 
Det vil foregå omkring hytten og rundt i 
byen, bl.a. i Markedsskoven.

ÅBENT HUS DEN 
13. JUNI KL.17-18.30
Det er altid sjovest at være mange spej-
dere, og vi vil gerne være flere. Derfor 
inviterer vi til åbent hus, hvor der er mu-
lighed for at se, hvad vi laver og prøve 
at deltage i spejderaktiviteter. Imens kan 
mor og far få en snak med lederne 
eller bestyrelsen. 
Vi tænder op i grillen og gril-
ler pølser til store og små. Vi, 
i Urnehoved gruppen, glæder 
os til at se børn og voksne til 
åbent hus.

OVERNATNING FOR BÆVERNE
En weekend i marts var der overnat-
ning i hytten for bæverne. Vi havde 
på bævermøderne ugerne forinden 
arbejdet med kemi og magnetisme. 
Så til overnatningen havde vi besøg 
af Claras far, Christian, som lavede 
et kemishow. Vi fik bl.a. lavet store 
flammer på bålet og skudt med en 
kanon. Det var spændende.
Bagefter skulle der laves mad over 
bålet. Alle fik en 
foliebakke, som 
de fyldte med 
det, de bedst 
kunne lide. Der 
kom låg på og 
det blev varmet 
over bålet.
Efter aftensma-
den blev der 
snittet pinde til 
skumfidusser og 
aftenen blev slut-
tet af med film i 
pejsestuen.

Nyt fra spejderne
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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

Onsdag den 30. marts 2022 af-
holdt Uge Ringrider- og Fællesfor-
ening og Uge Forsamlingshus ordi-
nær generalforsamling.
Efterfølgende holdt Hansjørgen 
Boe Bonde sit foredrag ”Fra køb-
mandssøn til brugsmand”
Hansjørgen forstod med godt hu-
mør at holde vores opmærksom-
hed fanget under hele foredraget 
om sit aktive liv. En rigtig god aften 
hvor foreningerne var vært ved et 
mindre traktement. Der var 30 del-
tagere.

5. december 2021 blev der afholdt juletræsfest for 70 deltagere i Uge 
Forsamlingshus med tryllekunstner Poul Oslo Rasmussen.
Børnene var nede og vække julemanden, hvorefter der var dans om-
kring træet og godteposer. 

18. og 19. marts 2022 var 

der Dilettant ”DSB – det 

skete bare” var titlen på 

årets stykke i Uge For-

samlingshus. Forestillin-

gen trak fulde huse – på 

begge dagene. Billetterne 

blev revet væk. 

Fredag var der kaffebord 

for 50 personer og lørdag 

blev der serveret dansk 

bøf med bløde løg for 140 

personer. Efterfølgende 

kaffebord og dans til mu-

sik fra Banditterne.

Dilettant

Juletræsfest

Fo
re

dr
ag

Nyt fra 
foreningerne 
i Uge

Fællesforeningerne i Uge
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I skrivende stund har solen skinnet i to 
uger og dermed bidraget til, at vores ele-
ver har haft mange fornøjelige frikvarterer 
ved områdefornyelsens skoleankomst. 
Det er en sand fornøjelse at se hvor man-
ge forskellige aktiviteter, der er i spil. De-
ter vores klare indtryk, at alle eleverne fin-
der glæde og udfordringer på området.
Straks som vi på Bolderslev Skole havde 
vænnet os til normale skoledage efter 
endnu en dans med Covid-19, er der nu 
igen kommet en ny hverdag for os alle. 
Vi har fået lov til at oprette asylklasser 
for de fordrevne ukrainske børn, som 
er bosat på Bolderslev Asylcenter. Vi 
har i løbet af meget kort tid oprettet to 
ekstra klasser. A1 for indskolingselever i 
0.-3. kl. og A2 for mellemtrinselever i 4.-
6. kl. I den sammenhæng har vi fået to 
nye kolleger i Birgitte Pallesen og Sarah 
Hachmann. Det har været og er fortsat 
en stor opgave, men i samarbejde er 
elever, forældre og personale lykkes med 
opgaven. Vi ser hver dag glade elever fra 
Bolderslev Asylcenter komme i skole. 
Sammen med deres forældre er de alle 
meget taknemmelige for det lille frirum, 
som en skoledag kan byde på.

Indskrivningen til næste års 0. klasse er 
nu afsluttet. Alt tyder på, at vi får 14 nye 
elever efter sommerferien. Sammenholdt 
med lidt fraflytninger i løbet af skoleåret 
og det faktum at kun 8 elever forlader os 
efter 6. kl. gør, at vi ved skoleårets start 
forventer at blive 113 elever + eventuelle 
elever i vores asylklasser. Vi ser dermed 
frem til endnu et år med en elevfremgang 
fra 111 til minimum 113 elever. Der skal 
herfra lyde en stor tak for den tillid og 
opbakning, som vi dagligt oplever fra jer 
alle.

Multisal 1 
Områdefornyelsen Bolderslev og Syd-
bankfonden har varetaget foreningsli-
vets interesser.

Tilbage i 2020, da det politisk blev be-
sluttet at Bolderslev Skoles gamle byg-
ning indeholdende byens gymnastiksal 
skulle nedrives, opstod der hurtigt et 
stærkt sammenhold i byen. Skolebesty-
relsen og alle foreninger, der anvendte 
den gamle gymnastiksal, gik sammen 
og fandt en mulig løsning i vores eksi-
sterende bygninger. 

Den nye multisal skulle som minimum 
kunne opfylde samme behov som gym-
nastiksalen. Derfor gik Bolderslev Lokal-
råd aktivt ind i arbejdet, og på vegne af 
de lokale foreninger ansøgtes Sydbank-
fonden om tilskud til sportsgulv i Bolder-
slevs nye multisal. Ansøgningen blev til 
byens store glæde imødekommet med 
et beløb på 33.600 kr.

På vegne af de lokale foreninger an-
søgte Bolderslev Skoles skolebestyrelse 
desuden om tilskud ved Bolderslev om-
rådefornyelses initiativpulje som er støt-
tet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
om et tilskud på 49.440 kr. til inventar i 
multisalen. Ansøgningen blev ligeledes 
imødekommet og muliggjorde dermed 
færdiggørelsen af en multisal med tilhø-
rende omklædningsrum, ribber og tove 
samt hvad der ellers skal til, for at for-
eningslivet fortsat kan have stor glæde 
af at benytte faciliteterne på Bolderslev 
Skole.

På Bolderslev Skole er vi enige om, at 
den nye multisal er et kæmpe aktiv for 
både skole og lokalområde - og en fuld-
byrdet erstatning for den gamle og nu 
nedrevne gymnastiksal. 

Billedet blev taget, da formand for Bol-
derslev Lokalråd Henning Frisk med stor 
glæde kunne modtage Sydbankfondens 
check, som blev overrakt af erhvervsdi-
rektør i Sydbank Per Rasmussen.

Morgenmad 2
De forældrevalgte medlemmer af skole-
bestyrelsen værdsætter i den grad det 
store arbejde, som der dagligt gøres på 
Bolderslev Skole for at alle vores elever 
er i læring, trivsel og udvikling. 

7

1

2 3
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D. 2. marts valgte bestyrelsen at over-
raske personalegruppen med morgen-
mad til alle. Desuden gik formanden og 
næstformanden gårdvagt, således at 
alle medarbejdere havde mulighed for 
at nyde morgenmaden og hinandens 
selskab.

Skoleankomst 3
D. 12. marts blev områdefornyelsens 
legeplads skoleankomsten åbnet for le-
gende børn. 

Skolekoncert Zenobia 4
Torsdag d. 17. marts havde vi skolekon-
cert med gruppen Zenobia. Koncerten 
var en opfølgning på vores A-uge fra 
sidste skoleår om Genforeningen. Grun-
det covid-19 har begge dele været for-
sinket.

Med musik og fortællinger fejrede den 
erfarne folkemusiktrio Zenobia 100-året 
for Sønderjyllands genforening med 
Danmark i 1920 med en nærværende og 
levende skolekoncert i børnehøjde. 
Koncerten rummede velkendte sange 
fra den danske sangskat og trioens egne 
nyskrevne sange om emnet. Derudover 
blev der suppleret med mundtlige fortæl-

linger om genforeningen og eksempler 
på tidens instrumentale folkemusik. 

Det var en god oplevelse for vores ele-
ver, som blev udfordret på deres nor-
male musiksmag.

Skoleteater Orla Frøsnapper 5
D. 25. marts havde vi besøg André An-
dersen, som fremførte teaterforestillin-
gen om 
Orla Frøsnapper, som bygger på Ole 
Lund Kirkegaards fortælling om den 
cigaretrygende bølle, der ender som 
kanonkonge. Forestillingen blev opført 
i multisalen, som også til dette formål 
fungerede rigtig godt.

Skolestart asylklasser 6
D. 6. april kunne vi byde velkommen 
til vores nye elever og deres mødre. Vi 
bød velkommen ved flagning med det 
ukrainske flag, samt sangene “Hello to 
all the children of the world” og “we are 
are the world” som symboler på, at selv 
om børn kommer fra forskellige steder 
i verden så er de ens, fordi de alle kan 
lide at løbe, synge og lege. Børnene kan 
gøre dagene lysere, og vi kan forandre 
verden ved at stå sammen. Børnene 

viste i det efterfølgende frikvarter, at de 
forstod budskabet. Der blev løbet, spil-
let og leget på tværs af nationalitet.

Team Rynkeby Skoleløb 7
Fredag før påskeferien deltog Bolder-
slev Skole for 4. gang i Team Rynkeby 
Skoleløb. På landsplan deltog i omeg-
nen af 70.000 elever til at samle penge 
ind til fordel for Børnelungefonden. 
Vigtigst af alt var fællesskabet og følel-
sen, når man arbejder sammen med et 
fælles mål for øje. Vores elever indsam-
lede ca. 16.000 kroner.

Trivselsrådsarrangement 8
Trivslen vægtes højt på Bolderslev skole. 
Gode relationer mellem elever, forældre 
og personale er til gavn for alle omkring 
vores skole. 

Af skolens princip for trivselsråd frem-
går, at formålet er at skabe kontinuerlige 
og fremadrettede gode relationer, der 
understøtter elevers og ansattes trivsel. 

5. og 6. klasses trivselsråd havde d. 8. 
april arrangeret overnatning på skolen 
for eleverne, hvilket var med til at ved-
ligeholde den gode trivsel i klassefæl-
lesskabet. Stort tak til trivselsrådet for 
at understøtte vores daglige arbejde på 
skolen.

Hockey 9
Spil hockey med jeres venner og familie. 

I skolens shelter ved skøjtebanen har 
vi lagt hockeystave samt bolde til fri af-
benyttelse, og hockeymålene er klar på 
banen. Vi har et stort håb om, at det vil 
blive brugt både til skole- og fritidsbrug. 
Læg venligst udstyret tilbage i kassen 
efter brug.

6

8

54

9
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Motion og Samvær:
Motion og Samvær har haft en rigtig god 
vinter, da vi endelig kom i gang. Delta-
gerne er virkelig flinke til at møde op og 
altid glade og smilende. Det er jo en for-
nøjelse.
Vi nyder gymnastikken, aktiviteterne og 
ikke mindst vandpausen og kaffen og 
den gode snak.
Det nye Bowl-spil ser ud til at fange del-
tagerne. Til vinter skal vi til at lære alle 
reglerne - spændende.
En god ting er også, at der er forskellige 
instruktører, det gør det mere spænden-
de med forskelligheden.
Vi måtte i år holde en lidt mindre afslut-
ning i cafeteriet, da Forsamlingshuset 
skulle renoveres, men det gik fint. Vi fik 
smørrebrød ude fra Grillen (kan varmt an-
befales), derefter kaffe og småkager.
Tusind tak for den gode sæson og rigtig 
god sommer - vi ses forhåbentligt igen 
til oktober. Tak for det gode samarbejde. 
Der skal lyde en tak til Karin, fordi du vil 
lave kaffe til os.

Petanque:
Den dag vi skulle starte Petanque, var 
der regn og blæst, så det blev til en ti-
mes kaffe i stedet, men så fik vi da drøf-
tet verdenssituationen.
Da vi endelig så fik startet, mødte del-
tagerne op med godt humør. Det var 
rart at spille igen. Vi var ni spillere første 
gang, nu er vi 14, så til jer som  kunne 
tænke sig at få en sjov mandag formid-
dag, så mød bare op. Vi starter kl. 9.30 
til ca. 11.30.
Vi håber igen at kunne holde vores fæl-
lesaften med Tinglev.
Igen i år får vi kaffe i cafeteriet, som Ka-
rin laver. Vi giver 5 kroner for kaffe.
Tak til Leif for det store arbejde. 

Krolf:
Selv om vi har spillet hele vinteren, så 
blev det endelig den 5. april, hvor vi skul-
le starte sommerspillet, der kom ikke så 
mange lige de første par gange. Men nu 
er vi 27 spillere - det er da superflot, når 
nu vejret stadig er noget koldt.

I år er der planlagt otte stævner og vo-
res eget er den 2. juni. Det bliver rart at 
komme ud til de andre klubber igen, det 
har vi manglet - ikke bare spillet men 
også det sociale. Skulle du/I få lyst til at 
prøve Krolf så kig over i Markedsskoven. 
Vi spiller tirsdag kl. 9.30 og onsdag kl. 
18.30, vi glæder os til at se nye med-
lemmer.
Tak til Leif og Christa for det store ar-
bejde.

Onsdags gåtur:
Onsdags turene er bare fantastiske. Her 
møder man uanset vejr og vind. Vi er alt 
fra to (dog kun en enkelt gang) til 14-15 
personer. Vi går ca. 5 km. hver gang. Det 
kan dog blive lidt længere, alt efter hvor 
vi går. Det er som regel, når vi er ude på 
de fremmede stier i kommunen. Det er 
vi den sidste onsdag i hver måned. Vi  
har lige været på tur i Ravnholt Skov ved 
Rise. Det var en skøn tur. Så hvis I elsker 
bjergbestigning, så tag en tur derud, så 
får I musklerne rørt. En dejlig ting er, at vi 
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til slut fik kaffe og chokolade. Tak til Jo-
hanne for lækker chokolade og til Astrid 
for tørret frugt. 
Sidst gik vi med den ny kærligheds-
sti  ud til Toppehøj. Nogen gik rundt om 
søen andre ud til Klintvej og tilbage igen.
Vi har sagt farvel til gå-vært Mie Bach og 
velkommen til Dorthe Haase som afløser 

Mie. Mie er dog stadig med på gåturene.
Hvis du/I gerne vil gå sammen med os, 
så går vi onsdag kl. 9.30 fra Bolderslev 
Fritidscenter, og det koster ikke noget - 
kun gode ben.

BVU-kontingent:
Petanque: 
Spiller hver mandag fra 9.30 til ca. 
11.30 ved Bolderslev Fritidscenter.
Kontingent er 150 kr.

Krolf: 
Spiller tirsdag fra 9.30 til ca. 12.30 
og onsdag fra 18.30
på banerne i Markedsskoven.
Kontingent er 200 kr. for hele året.

Disc Golf: 
Spiller mandag kl. 19.00 på banen i 
Markedsskoven.
Kontingent: 150 for hele året.



Som tidligere nævnt bliver der spillet rig-
tig, rigtig mange runder på vores bane 
– næstflest i hele Sønderjylland.

Derudover sker der mange andre ting 
også:
Vi har en fast træningsdag om ugen – 
somme tider på andre baner, men det 
er i Bolderslev, det foregår! Det er her, 
vi hygger os, hjælper hinanden, ærgrer 
os over dårlige kast, glædes over gode 
kast og imponeres over de fremragende 
kast.
I sommerhalvåret er det om mandagen 
kl. 19.00 – og har man lyst og tid på an-
dre tidspunkter også, aftaler man bare 
det. Hvis du har lyst til at komme med, 
møder du bare op – uanset om du al-
drig har spillet før – vi hjælper dig på alle 
måder. Man kan IKKE være for dårlig til 
at være med – og alderen spiller ingen 
trille.
Sidste år havde vi et introduktionsforløb 
for nye spillere: Lær at spille disc golf på 

3 x 1½ time. Syv mødte op, men ikke 
alle fuldførte, fordi det simpelt hen var 
for koldt på det tidspunkt.
Vi har ikke planlagt noget for i år – må-
ske kommer det. 
Banen har også været brugt af mange 
andre. F.eks. har Rotary, Arwos og cy-
kelgruppen prøvet kræfter med disc’s 
og kurve, lige som vi er der på Bolder-
slev Skoles aktivitetsdag.
Yderligere en nyskabelse så dagens lys 
sidste år.
Peter Matzen, som desværre pludselig 
døde sidste sommer, opfandt en turne-
ring mellem klubberne i Sønderjylland. 
Ikke alle klubber var med, men vi havde 
en rigtig, rigtig god oplevelse ved Per 
Matzen Cup, som turneringen blev døbt 
og vi klarede os superflot. I år kommer 
der flere klubber med, hvilket højner op-
levelsen. Da vi kun har få medlemmer, 
kan det ind imellem være svært at stille 
hold. Men så udsætter man bare kam-
pen, da det drejer sig mere om at spille 

og være sammen end om at vinde. 😊
Hvis det går, som jeg tror, bliver turnerin-
gen i år mellem:
Haderslev Hawks (spiller i Vojens), 
Aabenraa Eagles (spiller i Høje Kol-
strup), Bolderslev Woodpeckers (spiller i 
Bolderslev), Hjordkær (spiller i Hjordkær) 
og Sønderborg (spiller i Stubbæk). De 
sidste to (nye) hold har endnu ikke fået 
navne.
Alle skal spille mod alle både ude og 
hjemme. Så det tegner til 4 hjemme-
kampe og 4 udekampe.
Hvert hold stiller med 3 spillere: 1. sing-
le, 2. single og 3. single og hver vundet 
single giver 1 holdpoint. Også antal kast 
tæller – hvis det skulle blive uafgjort til 
sidst.

Paul Fuglsang, tlf. 5154 8161

Masser af aktiviteter i discgolfafdelingen 
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Støt klubben
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 samvittighed. Det koster altså KUN 150 kr. for et helt år.Gå ind på www.bvu.dk – Idræt For Alle – Tilmelding – Disc golf.
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