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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

Bolderslev Lokalråd – også på 
facebook – modtag nyhedsbreve 
direkte på din e-mail
Hjemmeside: www.bolderslevby.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, lokalbibliotek, det rige foreningsliv 
og meget meget mere, som i store træk 
giver et billede af, hvad der sker i områ-
det samt et historisk indblik. 
Lokalrådet håber således at være med 
til at give det fornødne overblik for en 
god start.

Det er vores hensigt at give plads til alle 
og give råd og vejledning ved spørgs-
mål. Denne hensigt kommer til udtryk i 
vores vision – Bolderslev – fremtidens 
landsbysamfund:

BOLDERSLEV SKOLE 
Tlf. 73 76 83 22

BOLDERSLEV BØRNEHUS 
Grethe Vangsgaard Uth, tlf. 73 76 83 33

BVU: 
Birger Jørgensen, tlf 21 61 68 17

GYMNASTIKUDVALGET: 
Mette Jessen, tlf. 51 37 66 19

HÅNDBOLDUDVALGET: 
Mariette Jørgensen, tlf. 27 20 88 81

VOLLEYBALLUDVALGET: 
Lone Kristensen, tlf. 22 42 00 20

TENNISUDVALGET: 
Birgit Jessen, tlf. 21 78 86 57

BADMINTONUDVALGET: 
Markus Jørgensen, tlf. 60 17 94 66

BOLDERSLEV LØB & MOTION: 
Svend Christensen, tlf. 23 80 01 87 
Dorte Snabe, tlf. 29 26 90 30

GOTOUR - VI GÅR I BOLDERSLEV: 
Dorte Snabe, tlf. 29 26 90 30

IDRÆT FOR ALLE 
Leif Hinrichsen, tlf. 21 79 10 34

SENIORKLUBBEN 
Bent Nielsen, tlf. 23 46 57 15

BOLDERSLEV LOKALRÅD: 
Henning Frisk, tlf. 23 61 22 94

B1950 
Michelle Wieczorek, tlf. 22 85 14 30

BOLDERSLEV SKYTTEFORENING 
Flemming Holm, tlf. 20 44 39 88

BOLDERSLEV LOKALBIBLIOTEK 
Merete Christiansen, tlf. 26 35 21 34

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

TEENKLUB 
Julie Kristensen, tlf. 22 55 61 67

FREM UGE 
Andreas Bonde, tlf. 74 64 63 60

MARKEDS-  & RINGRIDERUDVALG 
Michael Beck, tlf. 23 95 15 42 

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 
Mie Bach, tlf. 60 49 68 09 

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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Råd til hele livet. På 24 timer. Østergade 8
6230 rødekro

tlf: 73 66 80 50

DJS.DK

Juletræsindsamling

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

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

Fritidscenteret åbner nu mulighed 
for at der på ledige tidspunkter kan 
lejes baner.

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

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

Bolderslev Fritidscenter

Den 13. september 2019 gæstede An-
ders Munch Bolderslev Forsamlingshus, 
hvor han fremførte sit forrygende Kim 
Larsen show.
Der var sat 100 billetter til salg, og der 
blev hurtig udsolgt.
Mange gik forgæves, og det vil vi gerne 
råde bod på.
Anders Munch har nemlig sagt ja til at 
gæste os igen, og det sker fredag den 
18. september 2020.
Billetter sælges fra den 1. februar 2020.

Bolderslev Forsamlingshus

Kim Larsen show

Julen er forbi, og bestyrelsesmedlem-
mer for Bolderslev Forsamlingshus har 
igen været på juletræsindsamling.
Vi havde husstandsomdelt flyers med 
følgende indhold: ”Smid ikke dit juletræ 
ud – ”pynt” det med kr. 25,00 og sæt 
det ud til vejen, så kommer vi forbi og 
henter det søndag, den 5. januar efter 
kl. 13.00. Overskuddet går til Bolder-
slev Forsamlingshus”

Indsamlingen er nu slut, og vi fik ind-
samlet ca. 120 juletræer, hvilket er nogle 
flere som sidste år. Træerne blev afleve-
ret på markedspladsen ved  bålpladsen 
til brug for Skt. Hans. 
Der er godt nok længe til vi igen har jul, 
men vi kommer forbi næste år igen, og 
hjælper jer af med jeres juletræ.  
Endnu en gang tak til dem der støttede 
os.  

Otto Jørgensen 

Pay and play

Bolderslev Fritidscenter
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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

Julekalender 2019

Karina Widding, Uge
Hanne Højbjerg, Urnehovedvej
Jennie Christiansen, Oksevejen
Jeanette Jensen, Mellerup
P. E. Mathiesen, Urnehovedvej 
Svend Hadberg, Ingebøl
Ove Schneider, Bolderslevskovvej
Ingelise Petersen, Uge Allegade
Solvejg Møller, Rebbølvej
Birger Johannsen, Bag Volden
Birgit Jessen, Urnehovedvej
Susanne Hansen, Industrivej

Mariette Jørgensen, Urnehovedvej
Cecilie Holm, Oslo
Sanne Jørgensen, Rødekro
Jørgen Jørgensen, 
Bolderslev Nørregade
Gerda Hansen, Uge
Laila Kinastowski, Bag Volden
Peter Pøtter, Urnehovedvej
Clara Schmidt, Bag Volden
Jan Jørgensen, København
Freja Jørgensen, Urnehovedvej

DGI’s turnering - tennis
Er du og din makker interesseret i at spille 
med i DGI’s turnering for 2020, bedes I 
henvende jer til undertegnede inden den 
10. marts 2020 vedr. tilmelding. 

Skumtennis
Vi vil gerne invitere alle interesserede til 
at spille skumtennis i hallen søndag den 
15. marts 2020 fra kl. 10-12. Alle er vel-
komne også de, der ikke har spillet ten-
nis tidligere. Har du ingen ketsjer, kan du 
låne. Skumtennis spilles på badminton-
bane, hvor nettet er sænket. Der spilles 
med en skumbold.

Sæson 2020
Vi afholder åbent hus søndag den 3. maj 
2020 fra kl. 14.00 til 16.00. 
Herefter kan der spilles på banerne.

De voksne træner/spiller tirsdage og 
torsdage fra kl. 18.30. Første gang er 
tirsdag den 5. maj 2020. 

For børn er der træning tirsdage fra kl. 
17.00 – 18.15. Første gang er det dog 
om torsdagen den 7. maj 2020. 

Vi mangler en til udvalget. Hvis du 
er interesseret i at hjælpe så kontakt 
undertegnede.

På tennisudvalgets vegne
Birgit Jessen

Tlf. 21 78 86 57

TENNIS

Vi ønsker følgende vindere 
i julekalender 2019 tillykke:

Tennis- og håndboldudvalg takker alle, 
der har købt julekalender for 2019 også 
en tak til jer, der har hjulpet til med sal-
get.

En tak skal også lyde til følgende, der 
har sponsoreret gevinsterne:
P. Kristensen ApS   
Brødrene Bonnichsen EL ApS
Frisørhuset    
AGR Consult
Sydbank 
Brovig Maskiner ApS
Todsbøl Sandblæsning   
Bulværk Facade v/Lasse Andresen
AutoMester Müller Autotec  
Hans Holm, Tinglev

Smedager 
Smede- og Maskinforretning 
Æ Sax
Biosthetique    
Bolderslev El Service
Winnies fodpleje   
Uge Lystfiskeri og Camping
Matek Steel    
Bolderslev Byg
Bolderslev Pizza og Grill   
Den Jyske Sparekasse
Karl Ommen, PS Maskinservice ApS 
Bolderslev Grill v/Tulle 
Kohberg    
Uge Vognmandsforretning 
og Autoservice
Vollerup Smedeland A/S   
FKSSlamson
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Mads Clausens Vej 2 - DK-6360 Tinglev
www.mateksteel.dk - tlf. 7464 2514

Rasmus Hansen
Gåskær Byvej 13, Bolderslev

Tlf. 20 12 23 08
Reparation og service af alle køretøjer

Klargøring til syn
Udlæsning af fejlkoder

Salg og montering af dæk
Industriservice
Vikararbejde

Fræsning af marker og større arealer

Udlejning af diverse maskiner

Idræt for alle har jo mange forskellige 
tilbud, som ganske bestemt rammer 
manges interesser og lyst til at bevæge
sig. Det gjorde det i hvert tilfælde for os.
Nu er det den tredje sæson, hvor Folmer
og jeg er med til Motion og Samvær: 
Vi er bosiddende i Tinglev, og da vores 
nabo fortalte om denne aktivitet ”idræt 
for alle” i Bolderslev, skulle vi ikke tænke 
længe over det, inden vi havde tilmeldt 
os.
Det, at man kan deltage i forskellige akti-
viteter, er alletiders og gjorde at vi havde 
lyst til at prøve det.
Hver torsdag kan man sige er inddelt i
flere runder:
I første runde er der gymnastik som fæl-
lesopvarmning i ½ time. Da vand er en
vigtig bestanddel af hverdagen, og især
når man bevæger sig, er der derfor en
vandpause efter den første runde.

Når anden runde går i gang, er der selv-
valgte aktiviteter som eks. Bob, Curling,
Seniordans og Boccia. Efter ½ time er 
der tid til kaffe, sang og snak i cafeteriet.
Rigtig hyggeligt, hvor Laurids Lysemose 
spiller på violin og fortæller så mangt in-
teressante ting.
Så kommer tredje runde, hvor der igen
er de forskellige aktiviteter, blot med en
udvidelse med afspænding, som foregår
på måtter og til dejlig afslappende musik.
Efter de 2 timer i hallen synger vi vores
lille farvelsang.
Det har været helt fantastisk at være 
med til ”Motion og Samvær” og vi er 
blevet rigtig godt modtaget i Bolderslev.
Hver torsdag fra 9.30 – 11.30 bliver det
til bevægelse, sjov, sang, snak og ikke
mindst mange, mange grin.
Endnu engang tak for mange timer med
dejligt samvær.

Stor hilsen Dorte og Folmer Schultz

Motion og Samvær
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Vollerup Forsamlingshus
- udlejer lokaler til din fest, reception, mindesamvær og meget andet!

Huset er godkendt til 120 personer og består af: Stor sal, lille sal og køkken

Huset er yderst handicapvenligt med
parkeringsforhold lige ved døren samt
rampe ved trappen og handicaptoilet.

Kontakt udlejer på 
tlf. 30 89 96 36
www.forsamlingshus.net

Bolderslev og Omegns
Husholdningsforening

Tlf.  21 76 21 06

Idræt for Alle
Ja så er endnu et år gået, og vi har haft 
et rigtig godt år med stort fremmøde 
over alt, med mange flotte resultater i 
Krolf.
Vi kunne godt ønske, at der kom flere til 
Disc Golf. Det er en sjov sport, og det 
er for alle aldre, så kom frisk når vi nu 
starter igen til april. Se nærmere omtale.
Der skal lyde en stor tak for året 2019 og 
velkommen til 2020.

Julefrokost
Vi havde en rigtig fin julefrokost for alle 
afdelinger  den 12. december. Det var et
par dejlige timer med sang, hygge og 
Kirsten Mathiesen læste en historie.
Tak for det store fremmøde og til pigerne 
i køkkenet for dejlig mad.

Krolf opstart
Der 7 januar startede Krolf med 16 del-
tagere.

Dejligt med så mange. Vi spillede 2 run-
der, og så var der æbleskiver og gløgg.
Det lunede godt Stor tak til Christa og
Leif fordi I sørgede for det.

Nytårskur
Vi startede så Motion og Samvær den 9.
januar (efter en lang juleferie) med Nyt-
årskur, som jo er blevet en fast tradition. 
Der var mødt 34 deltagere. Fantastisk, 
(og vi er nu oppe på 46).
Leif bød velkommen og fortalte lidt om
Året, der svandt hen. Vi siger velkom-
men til det nye år og til de nye deltagere.
Superdejligt, at der kommer nye til.
Så startede vi i hallen, og det var dejligt
at komme i gang igen. Så der var gang
i gymnastik og diverse aktiviteter og vel-
kommen til Birgit Langelund, som på 
sigt skal være instruktør.
Motion og Samvær holder afslutning
den 19. marts.

Start på 
sommersæsonen
Petanque starter 
den 6. april kl. 9.30

Krolf starter 
den 7. april kl. 9.30

Disc Golf starter 
den 6. april kl. 19.00

Vi håber på, at mange igen vil del-tage i vores aktiviteter. Alle er vel-kommen og husk, at alder er ingenhindring.

Vil du/I vide mere så kontaktLeif Hinrichsen 21 79 10 34.
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Ingen annonce?
- vi finder en plads!

Kontakt  Hans Peter Jensen
tlf. 21 44 60 90



LOVTRUP
JORDNÆR KVALITET

Annelise og Kurt Madsen
Lovtrup Vestermark 32 · Tinglev

Økologiske
asparges - rabarber

kartofler - limosinekød

Tlf. 7464 4440 . 2143 6172
anneliseogkurt@hotmail.com

Idræt 
for alle

Mie Bach  
Bestyrelsesmedlem 

Dorthe Schultz                                                            
gymnastik
afspænding   

Anne Marie
Andersen
Musik/rekvisitter  

Kirsten Mathiesen 
Gymnastik/dans 

Laurids Lysemose
Musik/sang   

Birgit Langelund
Gymnastik  

Leif Hinrichsen
Petanque/Krolf   

Christa Schlott
Bestyrelsesmedlem  

Bent Nielsen
Kasserer   

Paul Fuglsang
Dicsgolf      

Støvlerne var for korte
Det har været noget specielt at spille 
disc golf i Bolderslev dette efterår og 
denne vinter.
Hele området ved søen har i den grad 
været oversvømmet, selv om søen er 
blevet ekstra udgravet.
Kurv nr. 4 har stået i vand, kurv nr. 8 har 
stået i ½ m vand og teestedet til kurv 
9 skulle man søge efter under 30 cm 
vand.

Selv om det har været obligatorisk med 
gummistøvler, har vi faktisk fået vand 
i dem, fordi der var for dybt mindre 
end 1½ m fra kurven. Ærmerne skulle 

smøges op – næsten op til skulderen – 
for at få fat i discen.

Jo, det har været meget specielt.
Trods udfordringerne har vi spillet hele 
vinteren og til april går vi over til som-
mertid.
Det betyder, at vi fra og med mandag 
d. 6. april spiller kl. 19.00 hver mandag 
(undtaget helligdage).
Alle er velkommen til at spille med – vi 
har discs til udlån og er behjælpelig hele 
vejen rundt.
Kontakt evt. Paul Fuglsang, 
tlf. 51 54 81 61.
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TØMRER • DØRE
VINDUER • BYGGERI

Erik Schneider
Gl. Søndergade 14 . Bolderslev

info@bolderslevbyg.dk
 Tlf. 20 31 75 09

www.bolderslevbyg.dk

Bolderslev Hovedgade 3
6392 Bolderslev · Tlf. 29 99 75 71

aesax@aesax.dk
www.aesax.dk

Facebook: Æ' Sax Bolderslev

Maskinforretning A/S
6360 Tinglev

Tlf. 74 64 40 94

HANS HOLM

Igen i år deltog vi i DGI Aabenraa egns 
Drenge og Pige Træf. En rigtig hyggelig 
dag, hvor vi sammen med 17 børn fra 
Bolderslev lavede en masse aktiviteter på 
Agerskov Ungdomsskole

Vi startede ud med at få et blåt armbånd 
på, da vi kom, så vi altid kunne finde hin-
anden og kunne huske, hvilket hold vi var 
på. Derefter skulle vi til fælles opvarm-
ning, som bød på leg og høj puls. 
Det blå hold skulle starte inde i eftersko-
lens springcenter. Her fik børnene lov til 
at springe på livet løs og prøve en masse 
nye spring. Efterskolen har trampoliner i 
gulvet og en spring grav, som var svær 
at holde sig fra samt en lang springba-
ne, som vi ikke selv kan prale af at have. 
Det var rigtig fedt for børnene at springe 
på og i andre redskaber end dem vi har 
hjemme i foreningen. 

Efter vi havde været inde at springe, 
skulle vi lave en masse akrobatik. Her gik 
der sport i at lave den største og flotteste 
pyramide og en masse andre ting. 
Akrobatik var slut og alle holdene skulle 
nu mødes til rytme, hvor vi alle skulle lære 
en lille sekvens, som vi skulle vise foræl-
dre, når de kom. 
Efter så megen god aktivitet var det tid til 
frokost. Her blev der serveret pølsehorn, 
pizzasnegle, rugbrødsmadder, gulerods- 
og agurkestave. 
Da vi skulle i svømmehal efter frokost, fik 
vi lov til at gå lidt før, for at børnene kun-

ne få mere tid i vandet. Alle børn skulle 
have bælte på, om de kunne svømme 
eller ej, og man kunne også få luffer på. I 
svømmehallen havde de smidt en masse 
vandting i vandet. Ellers var svømmefød-
der og dykkebriller et hit. Andre hoppede 
fra vipperne, da de har en 1 meter vippe 
og en 3 meter vippe. Nogle børn sprang 
fra 3 meter vippen for første gang, og 
kunne næsten ikke få nok af at hoppe fra 
den. Andre lærte at lave hovedspring. 

Til sidst skulle vi springe på Airtracks. Der 
var lagt 3 store springbaner op ved si-
den af hinanden, og børnene kunne igen 
springe, som de ville og lære nye ting. 

Klokken nærmede sig 13.45 og man 
kunne godt mærke på børnene, at de var 
ved at være trætte - men de havde også 
gjort det godt. Kl. 13.45 kom alle foræl-
drene, og deres børn kunne vise dem, 
hvad de havde brugt dagen på. 
Vi sendte nogle trætte og glade børn 
hjem, som så ud til at have hygget sig 
hele dagen sammen med andre gymna-
ster i alderen 6-10 år fra andre foreninger 
i Aabenraa egnen. 

Alt i alt en rigtig skøn dag sammen med 
nogle søde gymnaster, som bare gav 
den gas. 

Louise og Line, instruktører 

Ren dag og 
status på 
projekter i 
Bolderslev 
Søndag d. 26. april 2020 afholdes 
ren dag.
 
I år vil vi holde ren dag med udgangs-
punkt fra fritidspladsen. Dette mulig-
gør at vi kan afslutte dagen med den 
traditionelle grill pølse, samtidig med 
at vi præsenterer status på de for-
skellige projekter i Bolderslev.
Der er mange projekter i støbeskeen 
i Bolderslev og over det kommende 
halvår, bliver der truffet vigtige af-
gørelser om projekter, som vil have 
betydning for vores by. Gl. skole-
bygning, Tumlesal, Sløjfen, pladsen 
ved Fritidscenteret og Tunnelparken, 
og så er der alt det andet som også 
sker. Kom og bliv klogere på vores 
bys fremtid.

Program: 
  9.30 Mødes vi ved fritidscentret
12.00 Grill pølse
12.15 Præsentation af projekt status
12.45 Afslutning

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Hans Peter Jensen og Henning Frisk

DRENGE OG PIGE TRÆF 2019
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Vollerup Smedeland A/S 
Vollerup Smedeland A/S er kendt som en af branchens seriøse og solide samar-
bejdspartnere, hvor kunderne værdsætter den altid kompetente, grundige og fagli-
ge rådgivning.

Produktionsarealerne over 3000 m2 med tilhørende lager og kontor.

Vi leverer kvalitetsprodukter skabt efter gode håndværksmæssige traditioner
kombineret med anvendelse af ny teknologi. 
Vi er en fleksibel og omstillingsparat partner, der altid er interesseret i nye
spændende opgaver.

Vi udfører alle opgaver indenfor:
• Alle typer stålkonstruktioner til bolig-, hal- og industribyggeri.
• Stålspær til landbrugs- og industrihaller, spærene produceres efter opgave i op til mere end

40 meter i spændvidde.
• Fremstilling og montering af trapper, repoer, trappetårne, gelænder og altaner til såvel

private som erhverv.
• Vollerup Smedeland udfører også færdiggørelse af haller, tag, sidebeklædning ,m.v. gerne

som hoved- eller totalentreprise.
• Produktion af inventar og skrabeanlæg sammen med alle typer af vedligeholdelsesopgaver

Alt stålet bliver fremstillet af faglærte certificerede medarbejder.
Desuden udføres svejseopgaver i vores Robotsvejseanlæg, skæring af plader udfø-
res på vores fin plastmaskærer op til 2000x6000x20 mm.

Vollerup Smedeland A/S. Vollerup Møllevej 5 . 6392 Bolderslev . Tlf. 7464 6302  
email: gitte@smedeland.dk . www.smedeland.dk

Nyt fra 
Gymnastik
Vi går nu mod lyse tider, hvilket kan 
betyde, at det er lettere at komme 
op af stolen og i gang med den 
daglige motion. Man kan jo altid 
diskutere om motion er vigtig. Det 
kommer an på, hvad man forstår 
ved motion. Motion kan være alt 
fra at gå eller cykle til arbejde, tage 
trappen i stedet for elevatoren, eller 
som vi vil anbefale at gå til idræt i 
den lokale forening. En ting er i 
hvert fald sikker: Bevægelse er 
nødvendig for at vi kan opretholde 
en sund livsstil.

Opvisning
Inden længe er gymnastiksæsonen 
allerede slut. Inden da vil vi 
gerne invitere alle til vores lokale 
gymnastikopvisning, som finder 
sted 
Søndag den 22. marts
om eftermiddagen 
i Bolderslev Fritidscenter 
Gymnaster fra 6 af vores hold vil 
vise deres kunnen. 
Endvidere kan vi kan allerede nu 
løfte sløret for, at årets gæstehold 
kommer fra Lundtoft If, og det er en 
fælles opvisning med 3 hold Mor/
datter, De modige mødre og Far/
søn. 
Alle er velkomne til en spændende 
gymnastik-eftermiddag, hvor der er 
mulighed for køb af kaffe/te samt 
kage. 
Hold øje med Tinglev Ugeblad og 
BVU.dk for nærmere oplysninger. 

De bedste forårshilsner 
fra gymnastikudvalget 

Mette, Lone, Vera og Lis

DRENGE OG PIGE TRÆF 2019
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Biblioteket 
på Bolderslev skole

Tlf. 73 76 83 29  
Åbningstider:
Mandage i lige uger 

kl. 19.00-21.00
Tirsdage kl. 15.00-17.00
Lukket i skolernes ferier

HØNKYS 
MASKINSTATION

v. Bent Andersen

Østergade 17 . Bolderslev

Tlf. 74 66 96 91
Alt i grave- og markarbejde

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

Lokal
biblioteket
Værestedet med bogudlån, i daglig tale 
kaldet Lokalbiblioteket, har afholdt års-
møde den 21.1.20. 
Bestyrelsen består fortsat af Hanne Friis, 
sekretær, Marianne Jørgensen, kasse-
rer, og Merete Christiansen, formand.
Biblioteket har et stort udvalg af al slags 
litteratur til alle aldre, f.eks. bøger om 1. 
og 2. verdenskrig, biografier om kendte 
og kongelige, rejsebeskrivelser, samta-
lebøger, faglitteratur, populære skøn-
litterære romaner, et mindre udvalg af 
børnebøger og ikke mindst kriminal- og 
spændingsromaner. Vi indkøber bøger 
to-tre gange årligt og har mange nye 
udgivelser.

Vi har til huse i Bolderslev skoles biblio-
tek og er åbent hver tirsdag fra kl. 15 
til 17 og mandage i lige uger fra kl. 19 
til 21, undtagen i skoleferierne.  Kom 
og besøg os og se mulighederne for at 
bruge det lokale bogudlån.

Lukningstruet
Men Værestedet mangler frivillige og er 
truet af lukning. Hvis vi fortsat skal have 
et bogudlån i Bolderslev er det nødven-
digt med flere frivillige, der har tid og lyst 
til at yde en indsats for at bevare vores 
lokale bibliotek. Vi er kun fire faste til at 
tage vagterne, så vi håber, at der er en 
eller flere, der vil tage en tørn. Forman-
den kan kontaktes på tlf. 26 35 21 34.

Merete Christiansen

Krolfholdet under Uge Fællesforening 
har afholdt Klubmesterskab 2019.
 
Klubmester i damerækken blev: 
Margit Clausen
Klubmester i herrerækken blev: 
Aage Pedersen
Flest hole-in-one i 2019: 
Svend Åge med 20
Flest 1. pladser i 2019: 
Gunnar Nielsen med 19
 

Krolfholdet fortsætter spillet hver man-
dag formiddag hele vinteren igennem.
 
Når det bliver forår og lyst om aftenen, 
vil der igen blive spillet om aftenen.
Der spilles på banen ved Uge Forsam-
lingshus.
Alle er velkommen til at komme og 
prøve at være med. 

Uge Fællesforening

Krolfmesterskaber
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Kontingent 
BOLDERSLEV 
Lokalråd
Passivt medlemskab 
i Bolderslev Lokalråd 

Årligt medlemskab
125,- kr. pr. person eller 
200,- kr. pr. husstand
 
Kan indbetales via:
• Bank  Den Jyske Sparekasse
   8205-0002749629
• MobilePay til 53438
• PBS tilmelding 
(automatisk opkrævning fremadrettet, så 
send mail til info@bolderslevby.dk med 
oplysning om navn, adresse, telefonnr. 
og du vil modtage et indbetalingskort 
med mulighed for PBS tilmelding. 
Grundet aftale med Nets kommer første 
opkrævning først 1/2 2021). 
Bolderslev Lokalråd er afhængig af bor-
geropbakning via frivilligt medlemskab 
og frivilligt arbejde. 
Et medlemskab er således en forudsæt-
ning for det fortsatte arbejde med bl.a. 
udviklingsplan, projekter, kommunika-
tion m.m.

På forhånd tak for jeres støtte.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk

Områdefornyelse 
- puljemidler
Har du et projekt – så har vi pengene

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



Arbejdsgruppen har haft mange møder
med skole og kommunale forvaltninger.
Så er der også fremskridt i Vestergade-
tunnelen. Projektet skrider frem, og   vand- 
problemerne løses med ny belægning 
med pil højde og afvandingsrender i si-
den.
Senere kommer der også LED lys - og 
når det bliver varmt, kommer der af-
mærkninger på belægningen. 
Begge disse tiltag vil højst sandsynlig 
blive koordineret med de valgte løsnin-
ger for Områdefornyelsesplanen.

Hvis der er nogle, der vil bidrage med
forslag og hjælp til udsmykning mv kan
projektleder for Vestergade-tunnel pro-
jektet - Karsten Riis Lange - kontaktes.
Info kan fås på info@bolderslev.dk.

Vi vil løbende kommunikere via Face-
book og Aktivitetsblad, når der er nyt.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk

BAGGRUND 
Det som du læser her, er en kort status på 
Områdefornyelsen i Bolderslev. Det er målet, med 
dette opslag kort at give dig et overblik over, hvor 
områdefornyelsen står, og hvad der sker som det 
næste.

SKITSERNE ER PÅ PLADS
Den 21. januar kl. 17:30, var der 60 personer som 
var mødt op til præsentationen af de endelige pro-
jektskitser, som er grundlaget for det som bliver gen-
nemført frem mod 2022. Et stort fremmøde med 
gode spørgsmål og kommentarer - alt i alt et godt 
møde og en god aften.

Det at skitserne nu er på plads, er samtidig udtryk 
for den ”streg i sandet” der nu er trukket mellem ind-
dragelse og gennemførelse. Takket være de engage-
rede og vigtige input, som I er kommet undervejs i 
processen, står vi nu med det tegningsmateriale, der 
vil danne afsæt for de næste faser frem mod anlæg. I 
skal have stor tak for jeres engagement. 

DET TRE PROJEKTER 
I fællesskab er vi blevet enige om en klar vision for 
byen, som områdefornyelsen skal bidrage til: En sam-
menhængende by, hvor aktiviteten øges i byens eksi-
sterende centre, som skal understøtte aktiviteter og 
fællesskaber i byen på tværs af jernbanen.  

Med Sløjfen etableres det rampeanlæg for gående 
såvel som cyklister, som skaber stærkere sammen-
hæng mellem den østlige og vestlige Bolderslev – og 
samtidig sikre en hurtigere, og mere tilgængelig rute 
mellem Skole og Fritidscenteret – som to af byens 
væsentligste centre. 

Ved Fritidscenteret bliver, der skabt større synlig-
hed med skiltning og grafik og en sammenhængen-
de identitet. På pladsen foran indgangen bliver, der 
etableret karakterfulde elementer, som kan opleves 
og anvendes forskelligt alt afhænge af hvem du er. 
Samtidig etableres der med terasse og plateau opti-
merede opholdsmuligheder. 

Tunnelparken skal blive en tryggere passage, hvor 
der bliver etablret foranstaltninger, som vil sænke ha-
stigheden for bilister og øge trygheden for gående og 
cyklister.   

ET STÆRKT ØNSKE OM ET PROJEKT VED 
SKOLEN
Beslutningen om at nedrive den gamle skolebygning, 
gymnastiksal og SFO har betydet både udfordringer 
og potentialer. Som så ofte før har Bolderslev kunne 
se potentialerne, og indfrielsen af disse potentialer 
kan blive hjulpet på vej af områdefornyelsen. Derfor 
forventes det at der bliver omprioriteret i forhold til 
det som står uden for de tre projekter. Dette skal 
ske for at udnytte den mulighed, der er for at skabe 
et godt uderum for skolen såvel som for daginstitu-
tionerne, hvor de gamle bygninger lå. Samtidig får 
vi mulighed for i højere grad at kunne opfylde vores 
fælles mål, om at øge aktivitet og anvendelsen af 
skolen som et af byens væsentligste centre.

HVAD SKER DER SOM DET NÆSTE?
De præsenterede tegninger vil danne grundlaget for 
myndighedsbehandling og det udbud, hvor entrepre-
nører skal byde ind på det anlægsopgaven. Det er 
forventningen af anlægget kan igangsættes i 2021 og 
at projekterne kan indvies i 2022.  

SIDSTE NYT OG NÆSTE SKRIDT
OMRÅDEFORNYELSEN I BOLDERSLEV

Vestergade tunnelen
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Arbejdsgruppen har haft mange møder 
med skolen og kommunale forvaltninger.
Efter beslutningen i Aabenraa byråd om
at gymnastiksalen og den gamle SFO 
skal rives ned (offentliggjort 26/10), har 
lokalrådet haft en række møder med 
kommunale forvaltninger, skolen og an-
dre lokale interessenter. Senest i decem-
ber 2019 (19/12).
Vi er alle enige om (efter fysisk gennem-
gang på stedet), at den gamle SFO/gym-
nastiksal ikke kan bevares af både tekni-
ske og økonomiske årsager.
Skolen har været kreativ, så vi tror på 

en god løsning med en multisal-løsning 
i den eksisterende skolebygning, med 
lidt ombygning Status og forventet plan 
er nu:
• Nedrivning af SFO/gymnastiksal starter
ca. maj 2020 (dvs. alle aktiviteter kan 
fortsætte indtil da)
• Mulig ny facilitet etableres sandsynlig-
vis i andet halvår 2020 i skolens bygnin-
ger (mere info senere).
Samarbejdet mellem kommunale forvalt-
ninger, skolen, lokale interessenter og lo-
kalrådet fungerer upåklageligt - i en god
og konstruktiv ånd.

Som en del af områdefornyelsesplanen
(se status i anden artikel), arbejdes der
på at få afsluttet forbindelsen mellem fri-
tidscentret og skolen med et aktivitets-
område, hvor SFO og gymnastiksalen er
placeret nu. Det skulle gerne sikre, at vi
fremadrettet får et smukt og attraktivt 
område foran skolen.

Vi vil løbende kommunikere via Face-
book og Aktivitetsblad, når der er nyt.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk
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Stemningsbelysningen belyser den 
ellers dunkle tunnel, og skaber et 
spændende rum.

Den smukke beplantning i form 
af kirsebærtræer, skaber en 
foranderlig park i blomstringstiden.

EFFEKTGIVENDE 
BELYSNING I 
TUNNEL

FARTDÆMPENDE 
FORANSTALTNINGER

FARTDÆMPENDE 
FORANSTALTNINGER

TUNNELPARKEN

TRYGHED OG IDENTITET

Tunnelparken er Bolderslevs elegante parkområde.

Her bliver færdslen ved en 2-1 vej, mere tryg og sikker for både bilister 
og cykelister. Ved en 2-1 vej, sikres en fleksibel cykelsti, hvilke skaber en 

Stemningsbelysning i tunnelen, vil oplyse loftet og skabe både tryghed og et 
spændende rum at bevæge sig igennem, også i den mørke tid.

Forskønnelse af selve parkområdet sker igennem plantning af kirsebærtræer. 
Denne type træer tilføjer parken identitet og danner rammerne for en 
årstidsbestemt begivenhed igennem den flotte blomstring i forået.

De pulverlakeret stålskilte placeres langs 
Sløjfen og på Hurtigruten. Smuk poesi 
og metermarkeringer gør forbindelse 
spændende og sjov.

Afskærmningen monteres ved autoværnet 
mellem Hellevad-Bovvej og gangareal. 
Dette giver en tryg og sikker oplevelse af 
forbindelsen.

En tilføjelse til afskærmningen vil være: 
Boldserslev Stories. Små og sjove 
fortællinger om byen, poesi og anekdoter. 
Oplevelsen bliver noget særligt.
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Sløjfen er en rampe og en direkte stiforbindelse over jernbanen i Bolderslev. 
Denne rampe skal sikre at eleverne i skoletiden, hurtigere kan komme fra skole 
til idrætsundervisning i hallen, samt gøre forbindelsen tilgængelig for alle 
byens borgere.

Ramperne udføres i asfalt, og ved en jævn stigning danner stien en tryg og 
tilgængelig adgang for alle.

Grafisk poesi på fladen, gør både cykelister og gående opmærksomme når 
vejforløbet på Stadionvej nærmer sig. Der tilføjes samtidig spændende grafik i 
overgangen for Fritidscenteret.

Belysning og stålskilte sættes op langs ramperne, for at gøre forbindelsen 
tryg og spændende at bevæge sig igennem.

Afskærmning opsættes ved eksisterende autoværn på Hellevad-Bovvej, hvilke 
giver en tryg oplevelse af forbindelsen over jernbanen.

SLØJFEN

DE TRE PROJEKTER OG ET ØNSKE OM ET FJERDE
OMRÅDEFORNYELSEN I BOLDERSLEV
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STORT 
ANKOMSTSKILT

GRAFISK MARKERET OVERGANG

UNGT UDEMILJØ VED 
INDGANG

TRIBUNEMILJØ

OPHOLD, SPORT OG BEVÆGELSE INDGANG

TRÆTERRASSE

GRAFISK SAMMENBINDENDE 
ELEMENT

NY STIFORBINDELSE 
TIL CAFÉ

NY STIFORBINDELSE

INDGANG SYD

FRITIDSPLADSEN

UFORMELT MØDE OG SPONTAN AKTIVITET

Der skabes direkte adgang fra Sløjfen og til den sydlige del af Fritidscenteret. 
Indgange og forbindelser bliver her understøttet af det spændende grafiske 
udtryk på fladen, som går igen fra Sløjfen.

Lidt længere nord ad Stadionvej, starter den fysiske forbindelse til 
Fritidspladsen. Denne starter på hjørnet ved forsamlingshuset i form af et 
synligt og identitetsskabende skilt, pegende ind til Fritidscenteret. 

I forsættelse af skiltet, vil et dynamisk og grafisk bånd på fladen, tage borgere 
og besøgende med ind på Fritidspladsen og videre til indgangspartiet ved 
Fritidscenteret. 

På Fritidspladsen vil elementer i stål og træ skabe rammerne for en plads, 
med mulighed for spontane møder og aktiviteter. 

Fritidspladsens ankomstsrum er udformet så det fungere som en tilføjelse 
til Fritidscenteret, der både knytter sig til de eksisterende aktiviteter samt 
udvider mulighederne.
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til idrætsundervisning i hallen, samt gøre forbindelsen tilgængelig for alle 
byens borgere.

Ramperne udføres i asfalt, og ved en jævn stigning danner stien en tryg og 
tilgængelig adgang for alle.

Grafisk poesi på fladen, gør både cykelister og gående opmærksomme når 
vejforløbet på Stadionvej nærmer sig. Der tilføjes samtidig spændende grafik i 
overgangen for Fritidscenteret.

Belysning og stålskilte sættes op langs ramperne, for at gøre forbindelsen 
tryg og spændende at bevæge sig igennem.

Afskærmning opsættes ved eksisterende autoværn på Hellevad-Bovvej, hvilke 
giver en tryg oplevelse af forbindelsen over jernbanen.
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Stemningsbelysningen belyser den 
ellers dunkle tunnel, og skaber et 
spændende rum.

Den smukke beplantning i form 
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NHELHEDSSKITSE
SAMMENHÆNG OG SMÅ OASER

SKILT OG KOBLING TIL BYEN

NY AKTIVERING 
AF DE GRØNNE 
FLADER

FORBINDELSE 
TIL SLØJFEN

NY ‘LISTESTI’ MED 
ASFALTBELÆGNING

SMÅ LÆRINGS- OG 
LEGEOASER OMKRING 
INDGANGEN

NY ANKOMST - EN 
GRØN PARKERING

SKOLENS NYE 
ANKOMSTOMRÅDE

SKOLEANKOMSTEN

SPÆNDENDE ANKOMST OG LEG

Det fremtidige projekt ved skolen, sikre en videreudviklingen i Bolderslev samt 
opgraderer skolens arealer.

Nedrivningen af gynmastiksalen er fastlagt, hvilke efterlader skolen med et 
stort og tomt udendørsareal.

Anlæggelsen af bølgende asfaltbakker, skaber en dynamisk og spændende 
skolegård. Sådanne asfaltbakker bliver et sjovt og udforende landskab, som 
kan benyttes i alle aldre. 

Lige meget om man er til raceløb på løbehjul, tricks på skateboard, hurtige 
hop på rulleskøjter eller sjov leg på cykel, så skaber Skole-ankomsten de helt 
rigtige rammer for denne dynamiske type af leg. 

Kun fantasien sætter grænser.

Status for gymnastiksalen ved Skolen
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KOM BARE FORBI....

Trondhjemsvej 28 · 6230 Rødekro

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

Fogderupvej 21
6372 Bylderup-Bov

Tlf. 74 64 72 72

henning@henningsejer.dk

Vuggestuegruppen BIERNE i Bolderslev 
Børnehus vægter tryghed, nærvær og 
omsorg meget højt. Deres dagligdag in-
deholder forskellige aktiviteter, der styr-
ker deres individuelle udvikling. Læring, 
genkendelighed, fokus på selvstændig-
heden og tydelige voksne er en vigtig 

del i deres hverdag.
Morgenen starter stille og roligt, hvor de 
mindste får mulighed for at sove, og re-
sten af børnene leger. Om formiddagen 
og om eftermiddagen er der aktiviteter, 
der enten kan være spontane eller plan-
lagte, der både kan foregår indenfor og 

udenfor. Udelivet vægtes højt og nær-
miljøet udforskes tit.
Der er altid en fast medarbejder inde 
på stuen og der er mulighed for at dele 
børnene op i mindre grupper. Der dan-
nes hurtigt venskaber, der tit føres med 
videre til børnehaven.

BIERNE holder ÅBENT HUS 

den første onsdag i hver måned 

fra kl. 8.30-10.00 

Alle forældre og deres babyer er 

velkomne til at være sammen med 

andre små børn og deres forældre, 

mødregrupper og opleve vuggestuen...
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KOM BARE FORBI....

Al form for  
spuling, slamsugning, 

tv-inspektion 

74 64 62 47
Bjolderupvej 5 . 6392 Bolderslev 

www.fksslamson.dk

Professionel kloakservice

UGE 
Vognmandsforretning APS

Åbenråvej 104 - 6360 Tinglev
Tlf. 28 15 13 42

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

Vindmøllevej 1 . Bolderslev

Tlf. 74 64 64 40
www.bbb-el.dk

Året der gik i BØRNEHAVEN
I Bolderslev Børnehus har vi mange for-
skellige traditioner som vi vægter, holder 
fast i og evaluerer løbende på vores tra-
ditioner. Vi vil give et lille tilbageblik på 
året der er gået.

Vi havde bedsteforældredag i april må-
ned, hvor den stod på hygge og sam-
vær med børnenes bedsteforældre. Det 
er et arrangement som vi og bedstefor-
ældrene prioriterer højt, de kommer ger-
ne igen år efter år og det er dejligt at se. 
Vi har fået indført noget nyt, fælles-
spisning på de forskellige grupper, som 

bliver holdt i løbet af foråret. Dette er et 
arrangement bestyrelsen har fået sat i 
værk og forældrene synes godt om det 
og er gode til at bakke op om det. I maj 
måned holdt vi sommerfest, hvor de for-
skellige familier havde mad med til dem 
selv og der kunne grilles hvis man havde 
lyst. Børnene hyggede sig med hinan-
den, søskende og deres forældre. 
Dyreskuet i Åbenrå er blevet en fast tra-
dition som vi deltager til, med de 4-5 
årige børn. Det er en dag børnene ser 
frem til og er en rigtig hyggelig formid-
dag, hvor vi er rundt og se på, alle de 

forskellige dyr og maskiner. 
I oktober har vi græskar- hygge hvor 
bestyrelsen står for arrangementet, hvor 
man kan købe eller selv medbringe sine 
græskar til udskæring. Dette er et rig-
tig hyggeligt arrangement, hvor mange 
deltager.  Året sluttes af med juleteater/
julehygge i Bolderslev Børnehus. Græs-
hopperne går hvert år Lucia og frøerne/
sommerfuglene synger nogle sange for 
deres forældre. Efterfølgende er der 
hygge på terrassen med æbleskiver, 
gløgg og varm kakao. 



Nyt fra spejderne
Spejderne sluttede året med julehygge,
som der er tradition for, og der blev hyg-
get med god mad og pakkespil.

Nu er vi godt i gang igen. Vi startede op
den 13.01.20. Vi laver en masse forskel-
lige ting, som det fremgår af vedlagte
program for det kommende halve år.
Vi prøver at lave programmet så af-
vekslende som muligt, så der er noget 
for alle. Vi fortsætter indtil videre med, 
at alle spejdere mødes mandag fra kl. 
17.00-18.30, da det fungerer rigtigt 
godt.
Jeg var forbi mandag den 20.01.20 for
at se, hvad de havde gang i den dag. 
Der var egentlig curling på 
programmet,
men da vejret ikke rigtig var 
med dem, var det flyttet in-
denfor. 
Det er ikke frost, vi har set 
mest af denne vinter. Mø-
det var ændret til spilleaf-
ten, hvor børnene blev delt 
ind i grupper og fik prøvet 
nogle forskellige spil af. 
På billederne kan man se 
nogle af de spil, der blev 
spillet. Det var Hedbanz, 

Yatzy og så et alternativ til curlingen, 
som var på programmet, indendørs cur-
ling på fliserne.
Den her dag, var det ikke så meget ”rig-
tige” spejderting, de lavede - men spej-
derne lægger også stor betydning i det
sociale, og det at lave noget sammen 
- hjælpe hinanden på tværs af årgan-
gene.
Og det virkede i hvert fald som om bør-
nene hyggede sig. Så hvis du tænker, 
det kunne jeg da også godt tænke mig 
at prøve, så er du altid velkommen til at 
kigge forbi. Du kan også følge lidt med 
på vores Facebook side: Bolderslev 
spejderne.

Program for 
vinter og forår 2020

Februar:
24.  Fastelavn – kom gerne udklædt,
 vi slår katten af tønden

Marts:
  2.  Gamle lege
  9.  Mad over bål
16.  ”Vi passer på naturen”
 duelighedstegn
23.  Bæver: duelighedstegnet
 ”jeg kan selv”
 Ulve/spejder: duelighedstegnet:  
 dolkebevis
30.  Se ovenstående

April:
  6.  Påskeferie
13.  Påskeferie
23.  OBS det er en torsdag, løb med
 hele distriktet - mere info følger
27.  Bæver:
 duelighedstegn ”hulebygger”
 Ulve/spejdere: duelighedstegnet:  
 ”pioner”

Maj:
  4.  Se ovenstående
11.  Naturløb
16.  Bæver- og ulveturnering
 – mere info følger
18.  Fri
25.  Spireri
30.-
31.  Overnatning – mere info følger

Juni:
  1.  Pinseferie
  8.  Bæver: duelighedstegnet:
     ”udforsker” 
     Ulve/spejdere duelighedstegnet: 
 ”stifinder”
15.  Se ovenstående
22.  Afslutning 
 med snobrød og pølser

Velmødt med godt humør og tøj der må
bruges. 
Afbud til Linda 21 24 19 41,
Kirsten 50 98 83 17, Stefan 21 79 05 16 
eller Allan 20 85 07 77.

Ret til ændringer forbeholdes.
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LOPPEMARKED i hallen

Lørdag d. 25. og søndag d. 26. april

Indsamling af lopper 

lørdag d. 18. april
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Bjolderupgård 
er din alsidige 
maskinstation

Erik Kristensen
Bjolderupvej 82

Bolderslev
Tlf. 74 64 66 96 
Bil 21 64 59 56

bjolderupgaard@privat.dk

- også mad ud  
af huset!

Storegade 9
6270 Tønder
Tlf. 74 72 00 89
jessensvictoria@hotmail.com
www.victoriatoender.dk

Vi har fået godt gang i badmintonsæso-
nen. Der er på mandagsholdet lige nu 
10 børn i alderen 6-14 år. Her forsøger 
vi at efterkomme alles behov.

Lorens og jeg har været på trænerkur-
sus to gange og fået en masse fif, både 
til opvarmning, men også selve trænin-
gen for de forskellige aldersgrupper.

Det er en utrolig dejlig børneflok at være 
sammen med og de kommer godt ud af 
det med hinanden på tværs af aldrene.

Vi mærker tydeligt, at det er badminton 
de er kommet for at lære og blive bedre 
til. Derfor prøver vi som udgangspunkt 
at lege teknikken ind, så de ikke kun står 
på den ene banehalvdel hele tiden og så 
det ikke bliver kedeligt.

Der er stadig plads til flere på holdet, så 
hvis du har et barn som er interesseret 
i at se hvad det er for noget, så mød 
gerne op til en prøvetræning. Vi træner 
om mandagen fra kl. 16-17.

Vi ses!

Hilsen 
Annika 
Cording

Bolderslev Cup 2020
1. februar var der Bolderslev Cup 2020 i 
Bolderslev Fritidscenter.

Der deltog 61 spillere fra 16 klubber hvor 
Rødekro igen løb med vandrepokalen 
for flest deltagere, flot.

Der blev spillet mange jævnbyrdige kam-
pe i god sportsånd, der var U13 og U15 
spillere, fra 8 morgen til kl. 19
Der var 2 heldige vindere af en ny ketcher.

BADMINTON
BO
LD
ER

SLEV-VOLLERUP

U
NGDOMSFORE

NI
NG
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En del af

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

Flagstangen på Dybbøl
For omtrent 200 år siden blev granen indført til Danmark, og den 
første granskov voksede op i nærheden af København.
Tiden gik, unge træer udfyldte pladsen, hvor de gamle faldt, og alle 
kappedes om at blive høje og ranke.
En dag klang øksen i skoven. Den ene række vældige graner faldt 
efter den anden, og læs efter læs kørtes bort. ”Hvor skal I hen”? 
Spurgte en lille gran.
”Vi skal til hovedstaden og bære loftet i den nye rådhussal” svarede 
de kækt.
”Kommer jeg også derind, når jeg bliver stor”? Spurgte den lille 
gran. ”Nej” svarede de stolte stammer, ”Når du bliver stor, er der 
ingen brug for dig, du er plantet for sent” Derover blev den lille 
gran meget ked og syntes, at der ikke var meget ved at vokse.
Årene gik. Granen blev høj, lige og højest af alle træer i skoven. 
En dag kom et flot køretøj kørende ind i skoven, og en behand-
sket mand pegede på træet og sagde: ”Dette skal det være”.
Tjeneren steg nu af vognen og mærkede granen. Næste dag blev 

granen fældet og kørt bort, uden at det selv vidste hvor hen.
Da genforeningsåret kom 1920, holdt den danske konge Kristian den tiende 
sit indtog i det genvundne land. På Dybbøl Banke var der forsamlet tusinder 
og atter tusinder af danskere for at tage imod kongen.
Øverst på banken vejede et mægtigt Dannebrog båret af den høje slanke gran, 
som de havde hentet i skoven.
Jubelen og glæden var stor og hurraråbene lød gang på gang. Granen tænkte: 
”Jeg var dog ikke plantet for sent, thi ingen plads i Danmark er skønnere 
end min”.

Genfortælling
En lille historie ifm. 100-året for Genforeningen. Fortællingen er skrevet 
af min far omkring 1925 som elev i Felsted Skole.

Margrethe Hansen

CANNABIS
i Fritidscentret

foredrag ved Heilpraktikerne Helle Honoré og Ralf Wehrmann

torsdag den 30. april kl. 19.00 

Kom og hør om plantens fantastiske egenskaber

og hvad muligheder der er for dig.

Entré kr. 20,- incl. kaffe/bolle

Info: Dorte Snabe, 29 26 90 30
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B

ulv
aerk Facade

Tømrer/snedkerforretning
v/ Lasse Andresen

Tlf. 29 12 63 60
www.bulværk-facade.dk

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

Uge Autoservice
v/ Jørn M. Hansen

Tlf. 40 16 48 72

Et frivilligt løbefællesskab for dig der har
lyst til at løbe en tur med andre.
Følg med i facebookgruppen ”Bevæg
dig for livet – Bolderslev Runners”.
Her finder du begivenheder, eller du 
laver selv et opslag og inviterer løbere 
med på din næste løbetur – skriv hvor, 
hvornår, hvor langt, evt. hastighed og 
planer om pauser m.v., korte eller lange 
ture – du afgør. Det er ganske gratis og 
uforpligtende. Formål: At gøre det let for 
dig at finde nogen at løbe med og dele 
glæden ved at løbe.
Vi er i januar/februar kommet rigtig godt
i gang og har startet begynderhold, hvor
flere skal med til 5 eller 10 km til Royal
Run i Sønderborg.

Vi har nybegyndere; vi har løbere, der
træner, der er tæt på de 5 km; løbere
der træner op til halvmarathon i juni
og løbere, der gør klar til deres første
marathon i Hamborg til april.

• Et uforpligtende løbefællesskab

• Ingen kontingent

• Deltagelse m.m. sker for egen
 regning og risiko

• Vi respekterer færdselsreglerne og
 smider ikke affald i naturen

Vi ses
Dorte og Finn

Gotour
- vi går i Bolderslev
• Du kan komme som du er

• Du får frisk luft

• Du får snak og måske et godt grin

• Du styrker din fysik

• Din fedtforbrænding bliver bedre

• Dit immunforsvar styrkes

• Du skadeforebygger 
   dine led og muskler

Afgang fra hallen:
I vinterperioden går vi 
kl. 17.00 mandage og onsdage.
I sommerperioden går vi 
kl. 19.00 mandage og 
kl. 17.00 onsdage.

Følg os på facebook 
"Gotour i Bolderslev"Bolderslev Runners

CANNABIS
i Fritidscentret

foredrag ved Heilpraktikerne Helle Honoré og Ralf Wehrmann

torsdag den 30. april kl. 19.00 

Kom og hør om plantens fantastiske egenskaber

og hvad muligheder der er for dig.

Entré kr. 20,- incl. kaffe/bolle

Info: Dorte Snabe, 29 26 90 30



Lægeexam. fodplejer

Winnie Lund Sørensen
Bolderslev Hovedgade 14

Tlf. 26 23 66 19

Behandling i eget hjem.
Åben efter aftale.

- KØB OGSÅ GAVEKORT

ved Steffan Henningsen
Bolderslev Hovedgade 26A, Bolderslev

Tlf. 74 64 64 99

Bolderslev 
Autoværksted

- dit lokale autoværksted

Året 2019 og dermed år 2 i Æ Cykelg-
nistes historie var året, hvor vi som cy-
kelklub for alvor skulle stå vores prøve.
Første år og nyhedsværdien giver altid 
et boost på medlemstallet. I vores eva-
luering i bestyrelsen af den første sæson
kunne vi godt se, at ca. 1/3 af vores 
104 medlemmer havde været mere eller 
mindre passive i sæsonen, så dem ville 
vi nok desværre miste en stor del af.
Så vores forventning til sæsonen 2019 
var, at vi ville lande på et medlemstal 
på omkring 60 medlemmer. Det viste 
sig heldigvis at være en fejlvurdering fra 
bestyrelsens side, da vi i 2019 nåede 
imponerende 91 medlemmer, dvs. at vi
faktisk formåede at tiltrække en del nye 
medlemmer i sæson 2 også. Det er vi 
naturligvis både stolte og beærede over.
Til tirsdags- og lørdagstræningerne har 
der gennemsnitligt været 35-45 cy-
kelgnister. Der er blevet cyklet mange 
forskellige ruter i det sønderjyske med 
højt humør, godt sammenhold og god 
cykelgejst. Alle træninger er sluttet af 
med socialt samvær, som er en stor og 
vigtig del af vores cykelklub, i vores fine 
klublokale hos Evald og Christa Meilandt 
på Vestergade 4 i Bolderslev. Der skal 
igen i år lyde en stor tak til Christa og 
Evald for at stille faciliteter til rådighed. 
Det betyder rigtigt meget for vores klub.

I løbet af sæsonen har der været afholdt
mange arrangementer. Flere ruteansvar-
lige har været på kaptajnkursus. Der har
været afholdt et arrangement omkring
cykelsikkerhed i samarbejde med DGI
og Søren Uhre, hvor godt 20 cykelgni-
ster lærte, hvordan vi som cyklister skal 

agere i trafikken for at opnå 
større sikkerhed og ro. Det 
var meget lærerigt for både 
de uerfarne og erfarne moti-
ons cyklister, og vi havde en 
formiddag med sjov 
og spas samt 

godt sammenhold,  om sluttede med en 
grillpølse i vores klubhus.
I forbindelse med kurset havde vi også
besøg af DGI, som ville lave en video 
omkring Æ Cykelgniste i forhold til net-
op kombinationen af motion og socialt 
samvær og det at tage højde for bred-
den, så alle kan være med.

I løbet af året har mange cykelryttere fra 
Æ Cykelgniste deltaget i forskellige mo-
tionscykelløb landet over. Derudover har 
vi haft 2 sociale arrangementer i form af

en sommerfest og juleaf-
slutning, hvor der til begge 
arrangementer var rigtig 
stor tilslutning fra vores 
medlemmer med delta-
gelse af ca. 50 medlem-

mer til begge arrangemen-
ter.

Efter landevejssæsonen lige-
så stille blev afsluttet i slutnin-

gen af oktober, er der blevet cyklet 
Mountainbike, primært i skovene om-
kring Aabenraa, hver lørdag formiddag 
fra kl. 09.30. Det er igen i år en kæmpe 
succes, og der møder 8-16 medlemmer 
op hver lørdag. I den forbindelse skal 
lyde en stor tak til Keld Dam Hansen, 
som står for mountainbiketræningen.
Slutteligt skal lyde en stor tak for sæso-
nen 2019 til alle jer medlemmer for jeres
engagement og gode humør sæsonen 
igennem. En stor tak skal der også lyde 
til vores sponsorer, som bl.a. har gjort 
det muligt at fremvise vores fine lyseblå
cykeltøj i hele Sønderjylland. Alle, der                                                                                                                                              
har stået til rådighed som ruteansvar-

2 år med Æ CYKELGNISTE

Støt vore 
annoncører 
de støtter os
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lige, skal også have en stor tak. Sidst                                                                                                                                            
men ikke mindst skal naturligvis også                                                                                                                                           
lyde en kæmpe tak til min bestyrelse og
kasserer for deres store arbejdsindsats.
Vi håber på et gensyn med alle nuvæ-
rende medlemmer samt et goddag og 
velkommen til nye medlemmer i sæso-
nen 2020.

Fremblik på sæsonen 2020
Landevejssæsonen starter op lørdag 
den 7. marts 2020 kl. 09.00. Vi mødes 
som altid i vores klubfaciliteter på Ve-
stergade 4 i Bolderslev, hvorfra vi cykler
ud på de forskellige ruter. I marts måned
vil træningen kun foregå om lørdagen.
Fra april måned cykler vi både tirsdag og
lørdag. Om tirsdagen starter vi kl. 18.00.
Udover træningen vil der også blive af-
holdt en række arrangementer, som er 
listet herunder.
• Forår 2020 Kaptajnkursus 1 og 2
• Forår 2020 Kursus i cykelsikkerhed
• Forår 2020 Deltagelse af instruktører
 fra DGI på 1-2 træningsaftener
• 25. februar 2020 Ordinær
 generalforsamling i Æ Cykelgniste

• 4. april 2020 Stille 12 hjælpere til
 oprydning til Bierfest i Bylderup fra
 kl. 20-22
• 23. maj 2020 
 – Afholdelse af cykelløb i forbindelse  
 med Boldrock Musikfestival
• 22. august 2020 Sommerfest i
 Æ Cykelgniste
• December 2020 Juleafslutning
 Æ Cykelgniste

Sponsorer
Sponsorudvalget har været i gang med
at jagte sponsorer til sæsonerne 2020 
og 2021. Vi har både haft fat i eksiste-
rende sponsorer samt nye potentielle 
sponsorer og har i skrivende stund fun-
det i alt 16 sponsorer. Det er fedt, og 
vi siger tusind tak til vores sponsorer for
den store opbakning til Æ Cykelgniste.

Afholdelse af cykelløb
23. maj 2020 i Bolderslev
Der er nedsat en projektgruppe til at ar-
rangere et cykelløb i Æ Cykelgniste regi
i forbindelse med Boldrock Musikfestival
den 23. maj 2020. Projektgruppen 

består af Keld Dam Hansen og Evald 
Meilandt som primus motorer for plan-
lægningen af selve cykelløbet, herunder 
indhentning af tilladelser, ruteplanlæg-
ning, hjælpere m.m. Repræsentant fra
bestyrelsen i projektgruppen er Jens Lo-
renzen.
Der kommer meget mere information
i løbet af de næste par måneder.

Generalforsamling i Æ Cykelgniste
Vores ordinære generalforsamling afhol-
des tirsdag den 25. februar 2020 fra kl. 
19.00-21.00 i Bolderslev Skoles aula. 
Udover selve generalforsamlingen vil der 
fra kl. 20.00 være et foredrag omkring 
MTB ture og rejser i Europa, som holdes 
af Martin Nørris fra MTB Travels. Vi hå-
ber på et stort fremmøde og en god op-
start på sæsonen 2020. Æ Cykelgniste
er vært for kaffe, kage, øl og vand.

Mange glade cykelhilsner på 
Æ Cykelgnistes bestyrelses vegne

Anders Kolmos, Formand

Tlf.: +45 43 58 48 78

2 år med Æ CYKELGNISTE
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- giftfri have RENT drikkevand!

Nyt fra Bolderslev Skole

Onsdag d. 27. november var det ele-
ver, forældre og bedsteforældres tur 
til at julehygge ved vores årlige jule-
klippedag. Dagen blev afsluttet med 
æbleskiver og en jule Disney film. 
Tusind tak til alle som gjorde dagen 
super hyggelig.

Vi har afholdt varslet brandøvelse på Bolderslev Skole. Fra brandalarmen gik til alle 
stod samlet på sportspladsen gik der kun 4 minutter. 

I uge 43 lavede 0. klasse denne flotte halloween knæk cancer 
blomst #knækCancer

Torsdag d. 19. december 

var der juleafslutning. Gå-

turen til Bjolderup kirke 

blev i år afviklet i højt hu-

mør. Efter gudstjenesten 

blev der julehygget på 

skolen og vinderne af ju-

lerebuskonkurrencen blev 

udtrukket. 

Fredag den 13. december var der stemningsfyldt Lucia optog med 0. klasse med efterfølgende jule-samlesang i aulaen.

 

Ansvarshavende H. P. Kamstrup 

  

 
________ 

 

 

 
________ 

Kvartalsnyt 
  

 
                                   Oktober 2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 

Her midt imellem. 
Her i begyndelsen af oktober faldt jeg i 
snak med en af lærerne omkring en af læ-
rerens bekendte, som var flyttet til Florida 
fra Danmark. Personen, der nu var bosat i 
Florida, havde givet udtryk for, at det var 
meget mærkeligt, at der stort set var lige 
varmt hele året. Der var kun forskel på luft-
fugtigheden. Naturen var lige grøn hele 
året. Ingen typisk forår, hvor alting spirer. 
Ingen typisk efterår, hvor træer og buske 
skifter farver og taber bladene. Ingen ty-
pisk vinter, hvor det er dejligt at sidde inde 
i stuen og nyde en kop varm kakao, mens 
der er koldt udenfor. Ingen sommer at 
glæde sig til efter en mørk og kold periode. 
Den pågældende lærer og jeg var enige 
om, at det nu alligevel var godt at opleve 
årstidernes skiften.  
Det er jo fantastisk at forestille sig, at års-
tidernes skiften skyldes Danmarks placering 
på jordkuglen, og at jordkuglen er placeret 
”skråt”, som vi kan se på en globus. I slut-
ningen af september er solen placering i 
forhold til Danmark midt i mellem det tæt-
teste, den kommer på (sommer) og det 
længste den kommer væk (vinter). Så er 
nat og dag lige lange – vi har efterårsjævn-
døgn. Det hele er så stort, at det slet ikke 
helt rigtigt er til at forestille sig. Jo, naturen 
er forunderlig. 
 
Vores nye nulte klasse 
Det er på en gang både mærkeligt og 
spændende omkring sommerferien at skulle 
tage afsked med sjette klasse, og dermed 
elever, som for de flestes vedkommende 
har været på skolen i syv år. Umiddelbart 
efter tager vi så imod en flok spændte små 
poder, som vi skal være sammen med i syv 
år.  

I år var der 
kun tale om 
11 nye ele-
ver. De ses 
her sam-
men med 
deres lære-
re, Jutta 
Hald Han-
sen og Met-
te Nissen. 

Renovering af tage. 
Vi mænd kender nok problematikken efter 
et større renoveringsarbejde i hjemmet. De 
sidste småting har en tendens til ikke at 
blive gjort færdige. Noget tilsvarende kan vi 
også nikke genkendende til i forhold til re-
noveringen af vores tage.  
Når det er sagt, skal det også siges, at det 
er blevet flot både indendørs og udendørs. 
Så derfor skal der lige et par billeder med 
at det færdige resultat. 
 

 

 
 

 
Det nye multirum 

 
Løst og fast fra børnenes dagligdag fra 
den forgangne periode fra sommerferi-
en.  
Perioden fra sommerferien til efterårsferien 
er en periode uden de mange afbrydelser af 
diverse helligdage, i modsætning til tiden 
fra jul til sommer. Derfor bruges denne pe-
riode i høj grad til at få børnene ind i den 
daglige rytme efter sommerferien og faglig 
fordybelse. 
Når det er sagt, bliver der dog også plads til 
andet.  
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I december blev der afviklet en dør-
udsmykningskonkurrence. Vinderen 
af skolens flotteste dør blev 3. klasse 
som vandt og fik overrakt diplom og 
præmie.

Vi har fået lys i cykelskurene - og det er blevet rigtig godt, så nu kan alle se, hvor 
de stiller deres cykler i de mørke timer

Torsdag den 23. januar havde vi besøg af stomp -og performancegruppen Heart-
beat, der leverede en alsidig koncertoplevelse. De avancerede rytmer blev præ-
senteret legende let og scenen var fyldt med sang, rap, teater og stomp. Der var
brede smil til op over begge ører hos både publikum og kunstnere.

Krudtuglen har holdt juleafslut-ning med film, godteposer og saftevand. Tusind tak til Sport Event Syd for sponsorering af godteposer.

Imran Rashid har hen over
vinteren optrådt flere gange
på TV. Glæd jer til den 2.
april 2020 hvor Bolderslev
skole er vært ved Imrans
foredrag “Børn og den
sunde digitalisering” for
forældre og ansatte.

 

Ansvarshavende H. P. Kamstrup 
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Forsalg
fra april 

Trinbræt og 
Bolderslev Grill

HUSK

at sætte X
i kalende-

ren

OPEN AIR 

Musikfestival

HUSK•HUSK•HUSK

i Bolderslev Markedsskov   

lørdag den 23. maj kl. 13.00-23.30

2019

Lørdag d. 23. maj skal der festes i Bol-
derslev Markedsskov. Boldrock afholder
amatør musikfestival for 9. gang.
Vi er så småt ved at lave de indledende
øvelser, så Boldrock 2020 kan lette med
et ordentlig brag.
Boldrock har i år lavet et samarbejde 
med Æ Cykelgniste, hvor de låner telt og
plads.
Æ Cykelgniste forsøger at afholde et cy-
kelløb om formiddagen, hvor der er Bol-
drock fra kl. 13.
Æ Cykelgniste låner plads og telt før 
opstart ved Boldrock. Samtidig køber 
Æ Cykelgniste entrebilletter til alle, der 
deltager i cykelløbet ved Boldrock, så de
efter cykelløbet kan komme gratis ind til
Boldrock musikfestival.
Dette tiltag skal gerne bevirke, at der 
kommer en del på pladsen fra festiva-
lens start.
Der vil på pladsen være muligt at købe 
drikkevarer, pølser, pommes frites og is.
Der er også mulighed for at købe spise-
billet til Helstegt pattegris, der serveres 
kl. ca. 17.45.
Musikfestivalen stopper kl. 23.30.
 
Boldrock styregruppe
Hans Peter Jensen

Fest i Bolderslev med 
masser af god musik
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