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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  
AKTIVE KVINDER 
Tina Nielsen, tlf. 20 99 11 34

UGE HUSHOLDNINGSFORENING 
Connie Dumstrei, tlf. 74 64 38 42

KFUM-Spejderne 
Per Johanning, tlf. 41 40 05 83

BOLDERSLEV FRITIDSCENTER 
Otto Jørgensen, tlf. 74 64 65 05  
eller bofc6392@gmail.com

BeTwEENklub 
Preben Kristensen, tlf. 40 76 61 67

FREM UGE 
Andreas Bonde, tlf. 74 64 63 60

MARKEDS-  & RINGRIDERUDVALG 
Toni Ravn, tlf. 40 42 64 74 

BJOLDERUP SOGNS HANDELS-  
& HÅNDVÆRKERFORENING 
Erwin Andresen, tlf. 74 64 48 16

VOLLERUP JAGTFORENING 
Henrik Bladt, tlf. 40 36 59 57

VOLLERUP FORSAMLINGSHUS 
Kurt Jørgensen, tlf. 51 31 48 30

URNEHOVEDSELSKABET 
Per Rasmussen, per@lindelygaard.dk

Æ CYKELGNISTE 
Anders Kolmos, tlf. 51 58 04 23
ako@ox-on.com

Bolderslev  
Forsamlingshus
- udlejer fest- og mødelokaler, 
borde og stole
Ring og hør nærmere
på 74 64 65 05 
bofc6392@gmail.com · www.forsamlingshus.net
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Østergade 8  6230 Rødekro  73 66 80 50 

Bolderslev og omegns 
Aktive Kvinder var på tur

Bolderslev og omegns Aktive Kvinder

Vi var 27 personer, der tog en 
tur til Petersens Tegl i Egern-
sund.
Her fik vi en fantastisk rundvis-
ning og mange gode fortællinger 
om teglværket og ikke mindst 
set de mange muligheder, der er 
med mursten.
Vi sluttede af med kaffe og kage 
på Værftet i Egernsund.
Dejlig aften i rigtig godt selskab.
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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
Aktive Kvinder

Tlf.  20 99 11 34

Ingen annonce?
- vi finder en plads!

Kontakt  Hans Peter Jensen
tlf. 21 44 60 90

Sommeren er over os – og i skrivende 
stund er mange af vores projekter i ri-
vende udvikling
Fjernvarme og dagligvarebutik i Bolder-
slev fylder meget, og der sker så mange 
ting at den kommunikation der sættes i 
Aktivitetsbladet er ”gamle nyheder”. Der-
for er omtale af de projekter reduceret til 
korte noter i denne artikel. Der henvises 
til hjemmesiden www.bolderslev.dk samt 
vores Facebook grupper i Bolderslev. 

Områdefornyelsesprojektet
Efter Indvielsesarrangement fredag d. 
29. april 2022 har vi haft mindre indsat-
ser i projektet. Vi afventer en opfølgning 
på det sidste store projekt – multibanen 
ved Skoleankomsten. Vi håber at der 
sker noget i slutningen af året.
Eller at vi begynder at tænke fremad – vi 
forventer at tage fat i en udviklingsplan 
version 3.0 sidst på året.

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

Dagligvarebutik
Projektet er i god fremdrift og arbejds-
gruppen har løbende møder med Dagrofa 
for at sikre fremdrift i projektet. I skrivende 
stund er vi godt undervejs med at tegne 
anparter i projektet, og vi tror stadig på at 
vi når de 3,0 mio kr. Der er løbende status 
på hjemmesiden.

Fjernvarme
Dialogen med Aabenraa Fjernvarme er i 
gang løbende og der forventes stadig et 
borgermøde i sensommeren. Når dette 
blad udkommer er det muligt at mødet 
er annonceret allerede. Så vi opfordrer 
alle til at holde øje med hjemmeside og 
facebook mv.

Byskilte
Vi arbejder i øjeblikket på et projekt for 
opgradering af byskilte og flagstandere 
ved de større indfaldsveje til Bolderslev. 
Den første del af myndighedsafklaringer 
er afklaret og det ser positivt ud. Pro-
jektet skal nu endelig projekteres og vi 
kommunikerer løbende når der er nyt.

Events
Der sker meget i byen og årets Bold-
Rock, Grundlovsmøde og Markedsfest 
er afviklet med god opbakning.

God sen-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 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

Nyt fra Lokalrådet
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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

Nyt fra Lokalrådet Bolderslev festede 
med fed musik og veloplagt publikum
Lørdag d. 21. maj var der fest i Mar-
kedsskov. Boldrock afholdt amatør mu-
sikfestival for 10. gang og det vil jo sige 
jubilæum.
Vi var fra styregruppen meget spændt 
på om vi efter Corona nedlukningen i 2 
år kunne få folk på pladsen, det kunne 
vi og gæsterne var klar til at skyde en 
fest af.
Da vi jo havde jubilæum, havde vi valgt 
at der var gratis entré og så kørte vi 
”Happy Hour” fra kl. 12.30 – 14.30, det 
var noget der faldt i gæsternes smag og 
der var mange på pladsen fra start til 

slut. Dette tiltag er vi blevet enige om at 
gentage til næste år.
Kl. 13.00 startede vi med musik på den 
store scene og så gik det slag i slag frem 
til midnat.
Vi havde i år valgt at ændre lidt på op-
stilling af pladsen og gjort den mindre, 
hvilket vi fik meget ros for, så det bliver 
samme opstilling næste år.
Vi vil fra Styregruppen 
gerne takke for den store 
opbakning vi fik til vores 
arrangement.

Der skal også lyde en tak til de frivillige, 
uden dem ingen fest. 
Der skal også lyde en stor tak til vores 
sponsorer.
Vi er klar igen i 2023, Boldrock bliver 20. 
maj.

På styregruppens vegne
Hans Peter Jensen
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Lægeexam. fodplejer

Winnie Lund Sørensen
Tlf. 26 23 66 19

Behandling i eget hjem.
Åben efter aftale.

- KØB OGSÅ GAVEKORT

Vestergade 20 
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

I  flere år og måned efter måned (6-7 
måneder af året) er der en gruppe lo-
kale ildsjæle, der stiller sig til rådighed i 
Bolderslev for at arrangere ”Borgerspis-
ning” til fordel for driften af det lokale 
forsamlingshus.

Der samles hver gang mellem 50 og 
100 borgere (flest i vintermånederne) til 
dette udmærkede initiativ med fælles-
spisning og hyggeligt samvær.

Vi har tidligere ved disse arrangementer 
en gang om året samlet ind til en gave 
som tak til de frivillige for deres store 
indsats.

Efter perioden med nedlukning på grund 
af Coronaen har vi desværre ikke fået 
fortsat denne tradition med at samle ind 
igen. Det må vi gøre noget ved, når vi 
snart mødes igen.

Et forslag skal derfor være, at vi alle når 
der igen afholdes Borgerspisning til ef-
teråret i år (november måned) tager lidt 
kontanter med til at lægge i ”hatten”  
og samler ind til en fælles gave til de 
frivillige som tak for deres indsats, så-
ledes at der også fremadrettet vil blive 
arrangeret Borgerspisning, der ud over 
spisning, også er med til at fremme det 
lokale sammenhold. 

Sideløbende arbejdes der også lokalt 
på etablering af en købmandsbutik og 
fjernvarme i byen.

John Riisberg

Forslag - Borgerspisning

BORGERSPISNING
Sæt allerede nu  X  i kalenderen

• Tirsdag, den 27. september 2022 (koteletter i fad)
• Onsdag, den 26. oktober 2022 (kylling med tilbehør)
• Torsdag, den 24. november 2022 (grønlangkål med det hele)
• Efter spisningen serveres kaffe/småkager

Borgerspisningen foregår i forsamlingshuset kl. 18.00.
Pris:  85,00 kr. for voksne – børn (under 12 år) kr. 45,00.
Øl, vand og vin kan købes.
Tilmelding til bofc6392@gmail.com eller 7464 6505 senest 7 dage før.                             
  
Bolderslev Forsamlingshus
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Rødekro 
Tlf. 73 66 18 00 · www.superbrugsenroedekro.dk

Vi 
støtter 
lokalt

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

Chimbo's Revival er det sikre valg, hvis 
du er til ægte old school rock 'n' roll. 
Bandet leverer et af de mest autentiske 
bud på et upoleret og uforfalsket Rock 
'n' roll show med det bedste fra 50'er-
nes og 60'ernes musikskat fra England 
og USA.

Koncerten starter kl. 20.00 og der spil-
les 2 gange ca. 45 minutter.
Musik-billetten koster 175,-

Vil man have noget at spise inden 
koncerten vil det være muligt at 
bestille/tilkøbe et landgangsbrød, 
incl. en øl/vand eller et glas vin for 
95,-.
Spisning starter kl, 19.00.

Det sker den 18. november 
i Bolderslev Forsamlingshus
Stadionvej 34 i Bolderselv

CHIMBO'S REVIVAL giver 
koncert i forsamlingshuset

Der er ikke sket så meget i klubben siden sidst, vi har dog stadig 
nogle hyggelige timer men vi måtte dog igen i år aflyse vores Sankt 
Hans aften, da der igen var nogen der fik Corona og da vi er meget 
påpasselige med ikke at smitte andre blev vi nødt til at aflyse.

Vi har holdt sommerferie og begynder igen onsdag den 17. august I 
Bolderslev Forsamlingshus fra kl. 14 til 16. Vi vil starte med at synge, 
så er der kaffe og bagefter forskellige spil. Kirsten vil igen komme på 
besøg med sjove historier.
Det koster 15 kr. pr. gang og er ikke bindende.
Vi har planlagt en udflugt den 20. september til Grænsehallerne hvor 
vi skal høre Smuk koncert. Og derefter på Den gamle Kro i Gråsten - vi 
håber det kan blive en god oplevelse.

Har dette vakt din/jeres interesse så kontakt Frank Kroner på 20 63 
71 92 eller Marianne Jørgensen på 30 74 90 78.

Vi glæder os til at se jer og håber der kommer nye til der gerne vil have 
en hyggelig eftermiddag.

Bestyrelsen.

Nyt fra SENIORKLUBBEN
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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.

Handels og håndværksforeningen af-
holdt i maj deres årlige generalforsam-
ling, den første efter coronanedluknin-
gen. 
Vi samledes ved Bolderslev Skole og 
besigtigede placeringen af mindeplad-
sen for Sven og Marga Tarp, som done-

rede et beløb til os efter deres død. 
Vi fik også en hurtig rundvisning af Sø-
ren Buchholdt, af den nye gymnastiksal 
m.m. 
Derefter gik det i egne biler til Marsktår-
net i Skærbæk og efter “bestigning” af 
tårnet blev generalforsamlingen afholdt. 

Bestyrelsen består af: 
Erwin Andresen (formand) 
Erik Schneider, Tommy Hansen, Christi-
an Thomsen, Hans Christian Mathiesen 
samt suppleanter Rasmus Hansen og 
Morten Justesen.

Handels- og håndværkerforeningen 
besøgte MARSKTÅRNET
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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

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

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. 
Der skal dog som minimum være 10 svardeltagere

3. QUIZ-OPGAVE 2022: 
Under ”By- og omegnsbilleder” – Bolderslev Hovedgade – finder du en op-
lysning om en mølle, som engang lå, hvor det tidligere Bolderslev Hotel lå. 
Hvilken type mølle var det?
Løsningen findes på hjemmesiden: www.bolderslev.dk   

Svaret indsendes senest den 30. september 2022 under mærket 3. QUIZ til 
asda1924@gmail.com
Husk at oplyse dit for- og efternavn, adresse samt telefonnummer sammen med svaret.
Når vinderen er trukket slettes alle indkomne mails med svar.

God fornøjelse 
Bolderslev Lokalråd

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

Stort tillykke 

Den heldige vinder af 2. quiz-opgave 
2022 blev Marianne Jørgensen med det 
korrekte svar: Under fanen ”Foreninger 
og Aktiviteter” på lokalrådets hjemme-
side findes en liste over lokalområdets 
foreninger og aktiviteter.
Marianne flyttede til Bolderslev i 1976 og 
arbejdede som hjemmesygeplejerske i 
området i mange år.
Marianne hører til de aktive krolfere, der 
har til huse i Markedsskoven. Derudover 
er hun frivillig hjælper i seniorgruppen 
og er med på ”gåholdet” om onsdagen, 
hvor naturen bl.a. på de ”Grønne Sløjfer” 
og det hyggelige samvær nydes.



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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Ny opgavefordeling i Discgolf klubben
Vi i Bolderslev Disc Golf har nu foretaget 
en omfordeling af dét frivillige arbejde, 
som er nødvendig for at få en idrætsfor-
ening til at fungere.
Det er nu 12 år siden, banen blev ind-
viet med borgmesterklip og masser af 
interesserede. Forarbejdet med at søge 
fondsmidler var krævende, men det bar 
jo frugt. Og til selve etableringen af den 
9 hullers bane fik jeg god hjælp af frivil-
lige kræfter fra Idræt For Alle.
Nu her 12 år senere er banen den næst-
mest brugte i hele Sønderjylland – det 
vrimler somme tider med spillere fra 
nær og fjern. Medlemstallet er stadig ret 

minimalt (8), men er dog øget i årenes 
løb, så der nu for første gang kan spil-
les turnering uden at skulle gøre brug af 
samtlige medlemmer.
Det har været et langt, sejt træk med 
masser af arrangementer, så som sko-
leklasser fra Aabenraa, Bolderslev, 
Hjordkær og Tinglev, som skulle lære 
om spillet. Også familier og firmaer, som 
skulle lære det eller bare prøve. Senest 
et begynderkursus i samarbejde med 
andre klubber og DGI Sønderjylland. Det 
sidste nye er så turneringen mellem flere 
sønderjyske klubber, hvor jeg også har 
gjort en meget aktiv indsats – ellers var 

det ikke blevet til noget i år.
Efter alle de, trods alt sjove og spæn-
dende, udfordringer, fandt jeg det rigtigt 
at trække mig lidt tilbage og give plads 
til nye kræfter og ideer. Jeg er jo trods alt 
ingen årsunge mere.
Derfor er jeg rigtig glad for, at Olaf Geipel 
vil påtage sig den praktiske ledelse med 
træning, turnering, klubmesterskab og 
lign.
Jeg er også glad for at Ole Schov påta-
ger sig arbejdet som ”greenkeeper” og 
jeg tager mig så selv fremover af det ad-
ministrative – dét er ren afslapning.

Paul Fuglsang 
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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 
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Bolderslev Woodpeckers
Det er navnet på vort disc golf tur-
neringshold i Per Matzen Cup. Vi tog 
navnet sidste år, fordi vi havde hørt en 
spætte i området ved Æ’Kasten – og 
holdet fra Haderslev tog navnet ÆDGK 
Hawks, fordi de havde en spurvehøg 
ved 1. kurv i Vojens, hvor de har hjem-
mebane. Holdet fra Høje Kolstrup kaldte 
sig Aabenraa Eagles. Så var linjen jo li-
gesom lagt.
I år er der heldigvis et par hold mere 
med, så turneringen spilles mellem:
Bolderslev Woodpeckers
Eagles 1, Aabenraa
Eagles 2, Aabenraa
Sønderborg DISCpicables
Team Lefty with a Handicap 
(Haderslev)
ÆDGK Hawks 1 (Haderslev)

Når dette skrives, har vi kun spillet en 
kamp og den tabte vi desværre på 
hjemmebane til Sønderborg DISCpi-
cables med 0-3. Det var bare SÅ tæt på 
at blive 1-2, idet 1. single var helt lige 
inden sidste kurv.
 
De resterende kampe spilles som følger:
8/8: ÆDGK Hawks 1 – Bolderslev  
 Woodpeckers (desværre efter  
 deadline til dette nummer)
22/8: Bolderslev Woodpeckers –   
 Aabenraa Eagles 1
5/9: Aabenraa Eagles 2 – Bolderslev  
 Woodpeckers
19/9: Bolderslev Woodpeckers – 
 Team Lefty with a Handicap
Vi glæder os meget til de resterende 
kampe og tror på nogle gode resultater.

Discgolf går 
over til vintertid

Lørdag den 1. oktober afvikler vi 
klubmesterskab på en ny måde 
kl. 10-15.30.

Herefter spiller vi 
hver lørdag kl. 10-12.

Nye spillere er velkomne

Nr. 3 - 2022 - Aktivitetsblad     11
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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

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

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

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

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

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

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

Vel mødt og vi ses.

På gymnastikudvalgets vegne
Lone, Mette, Vera og Lis

PROGRAM
Vi er nu klar med det foreløbige program 

for den kommende sæson 2022/2023:

Hvad & hvornår

Mor-Far-Barn (1-3 år) 

Torsdag kl. 17.00 – 18.00

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

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

Springmix
Piger/drenge fra 3. klasse og opefter            

Torsdag kl. 17.00 – 18.15

Motionsdamer   
Tirsdag kl. 19.00 – 20.00

Motionsherrer 
Tirsdag kl. 19.00 – 20.00

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

CrossDance - 12 gange       
Onsdag kl. 19.00 – 20.00

Gymnastik



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!

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

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

Sæsonstart den 7. september 2022.

Mød op og prøv om det er noget for 
dig, der er ingen forudsætninger for 
at spille med – kun godt humør.

Vi plejer at have et hold med i DGI’s 
turnering, men det bestemmer man 
selv om man har lyst til.

Vi håber at se såvel nye som ”gamle” 
spillere. Kom frisk vi mangler virkelig 
spillere i år, da mange af vores unge 
spillere er flyttet.

Har du spørgsmål så ring til Birgit 
27528116 eller Lone 22420020.
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Trondhjemsvej 28 · 6230 Rødekro

Telefon 74 66 24 86 · Telefax 74 69 46 28
rs@roedekrosmedie.dk
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Klubmesterskab
Badminton motionsafdeling har holdt 
klubmesterskab inden sidste sæsonaf-
slutning. 

Der deltog i alt 27 spillere og vindere 
blev

Herredouble A
Jørgen F. Jørgensen
Henrik Anker

Herredouble B
Henrik Søndergaard
Mette F. Jørgensen (deltog fordi der 
manglede en herre)

Damedouble
Mette F. Jørgensen
Gitte Jørgensen
Efter at kampene var afviklet hyggede 
alle i Cafeteriet med landgangsbrød.

Mange tak til Birgit og Mette for hjælp til 
afvikling af dette.

På gensyn til ny sæson i uge 36.

Afslutning i ungdomsafdelingen
Badminton Ungdom holdt hyggelige 
afslutninger med badminton, leg og lidt 
lækkert til ganen.

Sæsonen sluttede af med over 20 børn 
og vi fik rigtig godt gang i træningen om 
onsdagen også. Vi har haft tilgang igen-
nem hele sæsonen hvilket vi er meget 
glade for. Mange af spillerne trænede 
siden nytår to gange om ugen.

Ny sæson
Den nye sæson starter i uge 32 i sep-
tember og her er det Finn Hansen der 
overtager hovedansvaret for træningen, 
både mandag og onsdag med hjælp 
fra 2-3 hjælpetrænere på skift. Vi vil fra 
denne sæson allerede fra starten have 
fokus på at komme endnu mere ud til 
turneringer, men der er selvfølgelig også 
stadig plads til dem som elsker at træne 
og være sammen med vennerne uden 
at have intentioner om at konkurrere. 

Vi glæder os til at se både gamle og nye 
spillere.

 Nyt fra badminton   •  Nyt fra badminton   •  Nyt fra badminton
En hilsen fra 
træner
Finn Hansen
Jeg vil gerne igennem aktivitets-
bladet have lov til at sige pænt 
goddag til alle gamle og kom-
mende spillere og forældre i bad-
minton.

Mit navn er Finn Hansen.
Jeg er 56 somre og har været 
badminton træner siden 1984, 
hvor jeg løbende har taget min 
træneruddannelse.
Jeg har trænet børn, seniorer og 
elite spillere igennem min tid rundt 
om i dk. Bl.a. i det fynske.
Jeg har haft den glæde at være 
i BVU Badmintons afdeling som 
hjælpetræner siden januar i år, 
så de fleste børn kender mig al-
lerede.
Jeg agter at gøre træningen sjov. 
Samt at børnene vil lære at flytte 
grænser for sig selv.
Jeg håber, at vi ses til opstart i 
september. 
Det vil glæde mig og børnene at 
se forældre i hallen til træning og 
støtte, samt en evt snak.

Mvh.
Finn Hansen
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Åbenråvej 95 . Uge . 6360 Tinglev 
Tlf. 74 64 44 98 . uge@mail.dk 

www.uge-lystfiskeri.dk

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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 Nyt fra badminton   •  Nyt fra badminton   •  Nyt fra badminton   Nyt fra tennisklubben
Vi har stort set samme antal medlemmer 
i år som sidste år. Vi er i år 22 medlem-
mer, hvoraf de 8 er børn. Hvis du gerne 
vil prøve om tennis er noget for dig, er 
du velkommen til at komme ned på ba-
nerne mandag fra kl. 18.00. Så er der 
nogen, der vil tage sig af dig. For bør-
nene er det fra kl. 17.00 om mandagen.

Som afslutning på sæsonen forventer vi 
at afholde Prøv Kræfter sidst i septem-
ber.

Udvalget består af følgende:
Formand:
Birgit Jessen, tlf. 21 78 86 57
Næstformand: 
Hans Petersen, tlf. 20 31 95 54

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

Klubben deltog i Markedsfesten med en tombola og fik alle lodder solgt, så det var 
en god dag.

Nyt fugtskab 
til fjerboldene med hjælp fra spon-
sorer!

Vi fik i sæson 2021/2022 investeret i et 
nyt fugtskab som er installeret og taget i 
brug. Det gamle var udtjent, så der skal 
lyde et stort tak til sponsorerne for, at de 
gjorde denne investering mulig. 

Skabet er sponseret af:
Lokalforeningspuljen
Henning Sejer
P. Kristensen

Tusind tak!

På vegne af BVU badminton
Annika Cording



Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78
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Krolf
Krolf er et herligt spil det er både sjovt 
og socialt meget udfordrende og drilsk. 
Vi er ca. 30 spillere som næsten alle 
kommer hver tirsdag formiddag om 
onsdagen er vi ca. 10 til 15 alt afhængig 
af vejr og vind og nogen vil ikke så gerne 
om aftenen.
Vi har været til nogle stævner som næ-
sten altid er om torsdagen det første var 
i Arrild,
Så har vi været til Krolf i Bevtoft vi var 
103 spillere og vi fik 3 i finalen. Paul 
Fuglsang i A finalen hvor han blev nr.2 
og Anne Marie Andersen i B finalen hvor 
hun blev nr. 2 Bente Wortmann i c fina-
len hvor hun blev nr. 4. Tak for en dejlig 
hyggelig dag om end lidt vådt.
Så har vi afholdt vores årlige Krolf stæv-
ne, det var en dejlig dag om end noget 
koldt. Der var 114 spillere som gik 2 ba-
ner det gav for nogen lidt mange slag 
også for de hjemlige spillere. Vi fik Martin 

Kristiansen i A finalen hvor han blev nr. 4 
Tillykke til ham.

Så har vi været til Krolf stævne i Tønder. 
BVU havde 13 spillere med og Anne 
Marie Andersen kom i B finalen og blev 
Nr.4.
Det var en super god dag, men godt 
nok varmt så det krævede noget vand.

Vi har klubmesterskab tirsdag den 27-
9-22.

Den 21. juli var vi på den årlige krolf-tur 
til Rømø.
Vi var 24 spillere afsted og havde en rig-
tig hyggelig dag. Vi spillede to runder så 
var det kaffetid, derefter to runder igen. 
Underlaget var lidt drilsk, der hvor der 
plejer at være fast sand var det meget 
opkørt på grund af mange strandgæster 
onsdag men sjov er det.
Så tog nogen til Lakolk der skulle jo oses 
lidt og måske spises en is. Så gik turen 
som sædvane om til Astrid og Laurids 
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Petanque
I Petanque har vi ikke holdt ferie men 
spillet hele sommeren og der er et 
stort stabilt fremmøde. Vi er 16 spil-
lere og de kommer stort set hver 
gang der skal meget til at man bliver 
hjemme dog har et par spillere igen 
været ramt af Corona og da det sta-
dig florerer tør vi ikke at holde den 
årlige spille aften med Tinglev det er 
ærgerlig men vi er meget forsigtige 
håber dog den kan komme tilbage.
Har du/I lyst til at spille så spiller vi 
om mandagen fra kl. 9.30 til ca.11.30 
man møder bare op der spilles ved 
Fritidscentret bag cafeteriet.
Vi holder klubmesterskab mandag 
den 26-9-22.
Vil du/I vide mere så kontakt 
Leif Hinrichsen på 21791034

Morten Justesen 
Bil 21 20 15 43 . mlsj@os.dk

Uge Autoservice
v/ Jørn M. Hansen

Tlf. 40 16 48 72

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

kohbergtandklinik

Peter Kohberg
Anette Sejrup
Tobias Eggert

Mikael Batting Bonde

Tlf.  + 45 74 64 20 00
mail@kohbergtandklinik.dk
www.kohbergtandklinik.dk

og da det var så ustabilt vejr bød de os 
indenfor (fantastisk) så blev der spist 
grillpølser, frikadeller, kartoffelsalat og 
mormorsalat,
Så var der kaffe inden hjemturen.
Nr. 1 blev Leif nr. 2 blev Frank nr. 3 blev 
Astrid.
Tusind tak til Astrid og Laurids for deres 
gæstfrihed og en tak skal også lyde til 
dem der laver det praktiske.

Vores Krolf og Disk baner bliver meget 
brugt. Låner man udstyr koster det 20 
kr. pr. deltager men mange Disk spil-
lere har selv udstyr og kommer så både 
lokale og langvejsfra det er jo dejlig det 
bliver brugt.
Vil du/I vide mere så kontakt Leif Hin-
richsen 21791034.

Vi har dog stadig et stort problem med 
hærværk i Æ Kasten og folk der ikke 
rydder op. Det er meget svært at kom-
me til livs og ærgerlig at man skal rydde 
op efter dem
Vi kunne godt bruge tiden til noget bed-
re. 
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ONSDAGENS GÅTUR
Gåturene er virkelig en god ting, vi kom-
mer ud og får os rørt og snakket om 
både godt og ondt og vi har fået vores 
første mandlige deltager super frisk du 
kom med Kurt.
Vi har lige været på Rømø, hvor Astrid 
fortalte en meget sjov historie.
Vi kom til en vej der hed Mantagevej 
den er opkaldt efter en ældre dame 
fordi når hun skulle bage osv. Sagde 

hun altid (man tager) og hvert år til jul 
kom præstens børn med pyntet juletræ 
og julemad til hende, da hun efter 13 år 
døde fandt man de 13 juletræer i den 
ene stue.
Altid sjov med en god historie.

Husk gåturene er gratis man kommer 
bare når man kan.
Vil du/I vide mere så kontakt 
Birgit Langelund 42 20 06 48.
Eller Dorthe Haase 50 59 23 48.

Indslag fra Dorthe Haase

Hver onsdag formiddag er vi en flok på 
mellem 10 og 15 personer, der mødes 
nede ved hallen kl. 9.30 og så går vi 
en times tid, ca. 5 km., både i byen af 
forskellige ruter, og også ud af byen til 
f.eks. Perbøl og Bjolderup, eller ad kær-
lighedsstien ud til Topperhøj. 
Vi prøver at variere ruterne og det har 
betydet at vi ind imellem er kommet på 
markvandring, fordi vi lige ville prøve en 
anden vej. 
Alle tager alle udfordringer med et smil. 
Den sidste onsdag hver måned kører vi 
ud af byen og går en tur. Siden sidst har 
vi været på tur, nede ved Kollund, hvor 
vi gik gennem skoven af Gendarmstien 
ned til Flensborg Fjord. 
Vi har været på tur på Rømø, hvor Astrid 
Rasmussen var guide på en ca. 5 km’s 
tur, hvor hun fortalte historier, der var 
knyttet til området, og det giver altid no-
get ekstra spændende, når turene kan 
krydres med personlige fortællinger fra 
området. 
Astrid lagde sommerhus til vores frokost 
og serverede kaffe/te. 
Senest har vi været på tur til Kegnæs, 
hvor Birgit har campingvogn. Efter en 
spændende tur i det område, var Birgit 
vært for frokosten. Alle er velkomne til 
at komme og være med. Vi har det altid 
hyggeligt, om det er byvandring eller på 
udflugter, og her har man mulighed for 
at lære nye mennesker at kende. 
Så kom endelig og vær med til hygge-
ligt samvær, samtidig med at vi får lidt 
motion. 

M. V. H. Dorthe Haase
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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

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

Krolf: 
Spiller tirsdag fra 9.30 til ca. 11.30 
og onsdag fra 18.30
på banerne i Markedsskoven.
Kontingent er 200 kr. for hele året.

Disc Golf: 
Spilles om sommeren mandag kl. 19
Og fra oktober om lørdagen kl. 10
Der spilles i Markedsskoven.
Kontingent er 150 kr. for hele året.

Onsdags gåtur: 
Vi går hver onsdag hele året, 
fra Bolderslev Fritidscenter 
kl. 9.30 og det koster ikke noget.
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MOTION OG SAMVÆR
Så er det snart tiden hvor vi skal starte 
Motion og Samvær. 
Det foregår i Bolderslev Fritidscenter 
hver torsdag fra kl. 9.30 til 11.30. 
Og der sker mange sjove ting, vi star-
ter med gymnastik/kropsopvarming 
så er der vandpause derefter dans og 
forskellige spil og dem har vi mange af. 
Det sidste nye er Bowl og det er meget 
sjovt. Vi har kun lige fået det i brug så til 
vinter skal vi lære reglerne at kende. Vi 
har eks. også curling, stigegolf, boccia, 
bob og hockey.
Så er der kaffe og sang og i år får vi de 
nye DGI-sangbøger.
Kl. 11 er der igen spil og afspænding.

Så vi glæder os til at se jer alle igen og 
husk at tage nogle nye med - nabo eller 
bekendte - de må også gerne komme 
udenbys fra.
Vil du/I vide mere så kontakt 
Mie Bach på tlf. 60 49 68 09.

EN EPOKE ER SLUT
Det er meget vemodigt, at vi skal sige 
farvel til Karin Wraae, men hun har valgt 
at gå på efterløn.

Karin har været os en stor hjælp, og 
hun har altid stået for at lave kaffe til os 
og hjulpet med forskellige ting, hvis der 
var noget som ikke virkede. Det bliver 
en stor omvæltning for os, men vi håber 
da at finde en løsning på det som på alt 
andet.

Vi vil her gerne sige Karin tak for den tid 
hun har været i centret og altid stået til 
rådighed.
Karin vi håber du vil nyde dit otium og 
ønsker dig og Benno alt godt i fremti-
den.
Tusind tak for din altid positive måde at 
være på. 

Mange hilsner
Idræt for Alle
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Nyt fra Bolderslev Skole Nyt fra Bolderslev Skole Nyt fra Bolderslev Skole
Sommeren på Bolderslev Skole var som 
altid præget af mange ekskursioner og 
udendørs aktiviteter. Skoleårets højde-
punkter opleves forskelligt fra elev til 
elev, men A-ugen, Skolens Sommerfest 
og sidste skoledag er altid i blandt favo-
ritterne. 

Folkehjem 1 
Tirsdag d. 26. april var vores mellemtrins 
elever på tur til Folkehjem i Aabenraa, 
hvor Aabenraa Byhistoriske Forening 
havde planlagt nogle informative og 
spændende timer omhandlende Folke-
hjem og dets betydning for Genforenin-
gen.

Idræt for sjov 2
4. klasse var onsdag d. 27. april i Arena 
Aabenraa til "Idræt for sjov". Dagen var 
arrangeret af elever fra 10. Aabenraa, 
som gjorde det rigtigt godt. Der blev 
bl.a. spillet fodbold, hockey, bordtennis 
og leget løbe- og kastelege.

Sirenevarsel 3
Onsdag d. 4. maj kl. 12 foregik den år-
lige test af de danske varslingssirener. I 
år var konteksten for sirenetesten præ-
get af krigen i Ukraine, og det var derfor 
ekstra vigtigt at få formidlet budskabet 
om, at afprøvningen af sirenerne 4. maj 
blot var en test. 

Vores asylklasse samt deres lærere be-
søgte nogle dage inden testen Asylcen-
ter Bolderslev for at udlevere informa-
tionsmateriale om sirenerne og testen 
af dem på både ukrainsk og russisk til 
elevernes mødre. Eleverne tegnede og 
var i en tryg ramme da testen af sire-
nen foregik. Efterfølgende blev eleverne 
interviewet af Danmark Radio via en 
oversættelses-app om oplevelsen og fik 
dermed sat punktum for dagens eks-
traordinære udfordring. Alle elever kom 
godt igennem testen og skoledagen for-
løb godt.

Streetkultur 4
Idrætsundervisningen i 5. og 6. kl. var 
fredag d. 7. maj mere udfordrende end 
normalt. 
For at motivere, inspirere og fremme stre-
etkulturen i området ved skoleankom-
sten havde vi lånt en trailer med skate-
boards, løbehjul og ethjulede artistcykler, 
som eleverne kunne udfordre sig selv på. 
Udstyret var udlånt af grejbanken under 
SundSkole2025. Grejbanken er til rådig-
hed for folkeskoler, foreninger og institu-
tioner i Aabenraa Kommune. 
Hvis I mangler udstyr til et særligt arran-
gement eller temadag, så er der hjælp 
at hente på:
http://sundskole2025.dk/grejbanken/
Det kan varmt anbefales.

Skolernes sangdag 5
Bolderslev Skole deltog i maj måned i 
skolernes sangdag som er en årlig mu-
sikdag, hvor børn over hele landet syn-
ger foråret i gang med en markering af 
sang og musik i skolen. Hele skolen var 
samlet i aulaen for at se og høre 3. kl. 
optræde med Kim Larsens Blaffersan-
gen. Efterfølgende var der fællessang 
med alle øvrige deltagende skoler via 
Danmarks Radios udsendelse.

Bæverguf 6
I vores SFO Krudtuglen nød børnene 
både solen og en omgang bæverguf.

A-uge 7
På Bolderslev Skole havde vi i uge 22 A-
uge (alternativ uge) omhandlende FN´s 
17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi havde valgt at arbejde med:

Mål 3 - SUNDHED OG TRIVSEL
Mål 6 - RENT VAND OG SANITET
Mål 10 - MINDRE ULIGHED 
MÅL 12 - ANSVARLIG FORBRUG OG 
PRODUKTION 
Mål 15 - LIVET PÅ LAND

Undervisningen og undervisningens 
rammer var anderledes end normalt - 
bl.a. blev der produceret genbrugspapir, 
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lavet mad af "madspils produkter", løbet 
QR-løb osv.

Kagekonkurrence 8
Til skolens Sommerfest var der tradi-
tionen tro en kagekonkurrence. Der var 
tilmeldt mange flotte og kreative kager. 
Billedet er af vinderkagen.

Skolens Sommerfest 9+10
Skolens sommerfest 2022 blev afviklet 
i det skønneste sommervejr med intet 
mindre end 289 deltagere. Der var fæl-

lesspisning, kagekonkurrence og 7 for-
skellige aktiviteter for børn og barnlige 
sjæle såsom fodbolddart, dåsekast og 
minigolf. 

Skolens sommerfest bidrager i den grad 
til at vedligeholde og udbygge relatio-
nerne mellem forældre, elever og perso-
nale. Tusind tak for den flotte opbakning.

Skoleudflugt til 
Uge Lystfiskeri og Camping 11
Fredag d. 3. juni tog Bolderslev Skole på 
én af vores to årlige skoleudflugter. Alle 
skolens elever og personaler hjalp Uge 
Lystfiskeri og Camping med at hejse Det 
Blå Flag, som er garanti for en høj stan-
dard inden for natur, miljø, vandkvalitet 
og sikkerhed på det pågældende bade-
sted. 
Vi havde en god dag med masser af tid 
til at dyrke fællesskabet og vedligeholde 
relationerne mellem de forskellige klas-
setrin. Indskolingen gik og mellemtrinnet 
cyklede til Uge. Elevrådet var tovholdere 
på aktiviteterne hvor eleverne fik prøvet 
minigolf, fodboldgolf, fiskeri og fodbold. 

Tak til Hans Petersen fra Uge Lystfiskeri 
og Camping for is til alle børn og voksne.

Sidste skoledag 12
Sidste skoledag fredag d. 24. juni på 
Bolderslev Skole var en dag hvor der 
ikke var ændret på traditionerne. 6. klas-
serne benyttede sig af muligheden for at 
underholde og gøre lidt kærligt grin med 
deres lærere. Efterfølgende var udklæd-

ning, fodboldkamp mod personale og til 
sidst uddeling af karameller.

Bolderslev 
Markeds- og ringriderfest 13
Bolderslev Skole var lørdag d. 25. juni 
repræsenteret ved årets Markeds- og 
Ringriderfest. Skolebestyrelsen havde 
valgt at udfordre de besøgende på de-
res viden om FN`s Verdensmål for bæ-
redygtig udvikling samt den forestående 
implementering af den øgede affalds-
sortering som vi alle skal i gang med i 
Aabenraa Kommune. 

Børn og voksne kunne deltage i en quiz 
om de 17 verdensmål. Quizzen var ud-
arbejdet af vores mellemtrin under de-
res A-uge. Desuden var der mulighed 
for at se de nye genbrugsbeholdere og 
afprøve sin viden om affaldssortering i 
praksis. Både spørgsmål og sortering 
skabte grobund for eftertanke og satte 
fokus på verdensmålene for både børn 
og voksne.

Stor tak til skolebestyrelsen for opfind-
somhed og deltagelse således at Bol-
derslev Skole også i år kunne bakke op 
om Bolderslev Markeds- og Ringrider-
fest.
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TØMRER • DØRE
VINDUER • BYGGERI

Erik Schneider
Drejervej 4 . 6392 Bolderslev

info@bolderslevbyg.dk
 Tlf. 20 31 75 09

www.bolderslevbyg.dk

Maskinforretning A/S
6360 Tinglev

Tlf. 74 64 40 94

HANS HOLM
Fogderupvej 21

6372 Bylderup-Bov

Tlf. 74 64 72 72

henning@henningsejer.dk

Sankt Hans
I Bolderslev Børnehus har vi en fast tra-
dition med Sankt Hans. 
De kommende skolebørn, stod for at få 
heksen lavet, så den var klar, til at bli-
ve  sendt til Bloksbjerg. Vi mødtes alle 
kl.10.00 rundt om bålet, alle børnene 
ventede i spænding på, at det skulle 
tændes. Bålet blev tændt og der blev 
sunget Hekse Mutter i kor. 

Vi sluttede festlighederne af med pølser 
og brød på terrassen. 

Markeds- og byfest
Vi deltog i år med en bod til Markeds- og 
Byfesten i Bolderslev. Vi var repræsen-
teret af nogle forældre fra Børnehuset. 

Vi havde pyntet en af vores Christiania 
cykler samt vi havde et lykkehjul med, 

hvor der var mange børn forbi for, at dre-
je på hjulet og de kunne gå hjem med 
en præmie. 
Super arrangement, hvor der er mulig-
hed for, at vise de forskellige instanser 
frem i byen og få en dialog med de for-
skellige. 

Nyt fra Bolderslev Børnehus



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

Urnehoved gruppe har været aktive 
frem mod sommerferien. Foruden vores 
ugentlige møder har vi deltaget i turne-
ring, sommerlejr og sejlads. Der har væ-
ret en god opbakning fra børnene, som 
har fået nogle gode oplevelser med sig 
hjem.
Bæver/Ulve turneringen 
fandt sted i starten af maj. 
Vi mødtes med andre spej-
dere i distriktet i Dybbøl. I 
området omkring spejder-
hytten var der forskellige 
poster, som skulle klares. 
Temaet var “Emil fra Lønne-
berg”. Vi havde to patruljer 
med, ulvepatruljen kom hjem 
med en velfortjent 1. plads, 
de havde klaret posterne godt 
og været gode til samarbejde. 
Stort tillykke!

Sommerle jren 
blev afholdt i 
Kr. Himmelfarts 
ferien i Bolder-
slev. Igen var vi 
sammen med 
andre grupper 
fra distriktet. 
Vi var ca. 60 
spejdere samlet 
til spejderi, leg 
og overnatning 
i telte. Temaet 
var “Rasmus 
Klump”. 

Om morgenen blev vi vækket til Ras-
mus Klump sange, med efterfølgende 
flaghejsning og morgengymnastik. Alle 
måltider blev spist under det store ma-
stesejl, selvom dagene bød på meget 
vind og byger, så klarede spejderne det i 

godt humør. Der var besøg af Rasmus, 
Pingo og Pelle. Der blev bagt pande-
kager og bygget skibet “Mary”. Senere 
blev skibene søsat i markedsskoven. Ef-
ter lejren var det nogle glade, stolte og 
trætte spejdere vi kunne sige farvel til.

Inden sommerferien var der et tilbud om 
at komme på sejlads med Per i Mekin-
jollen. Der var nogle spejdere, der fik sig 
en dejlig dag på vandet, med god vind 
i sejlet.

SPEJDERNES begivenhedsrige 
forår og sommer
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Kort fortalt, så valgte vi at sælge vo-
res nedlagte landejendom grundet den 
nærliggende solcellepark i Hjolderup. 
Salget af ejendommen blev gennemført 
alt imens der opstod en mulighed for at 
købe et dejligt hus på Vestergade.

Huset overtog vi pr. 1. april - Derfra gik 
det stærkt med at få indrettet huset så 
det fremstod som vi ønskede.

Da huset var færdig kom vi til garagen, 
hvori min nye salon skulle indrettes.
Og det blev den forvandlet til i løbet af 
en måned, og jeg var klar til at åbne den 
1. juli
Resultatet blev fejret med en reception 
lørdag inden åbning.

Salonens nye adresse er
Vestergade 20, 6392 Bolderslev 

Venlig hilsen Anette Helms

ByHELMS er flyttet til nye lokaler! 
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