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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: 
Jørgen Fink Jørgensen, tlf. 40 15 67 86

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: 
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

Tiden med Corona i 
Bolderslev Børnehus
Onsdag den 15. april kunne vi igen åbne 
Bolderslev Børnehus, hvilket vi har glæ-
det os meget til. Åbningen byder dog 
på, en lidt anderledes hverdag for både 
børn, forældre og personale. 
Forældrene må ikke komme ind i bør-
nehuset, så det betyder at alle børn bli-
ver afleveret og hentet ved lågen. Alle 
børn er delt op i grupper, så de hver dag 
er sammen med de samme børn og 
voksne. Når man kommer i børnehave, 
starter man altid dagen med at vaske 
hænder, og det samme er gældende 
inden man går hjem. Alle aktiviteter og 
leg foregår udendørs. Legepladsen er 
delt op i zoner, så hver gruppe har deres 

eget legeområde. Når vi ikke er 
på legepladsen går vi blandt 
andet ture i små grupper. Vi 
kommer vidt omkring og ser en 
masse spændende ting i nær-
området. 

Når vi spiser, sørger vi for, at 
alle sidder med god mellem-
rum, så ingen kommer til at 
sidde for tæt. Nogen bruger vores 
store overdækkede terrasse og an-
dre sidder i det fri. Vuggestuen og 
Mini Frøerne spiser indenfor. Hos 
Græshopperne har vi fået et telt sat 

op, så også de har mulighed 
for at spise under tag. 

Hver dag bliver der gjort 
ekstra rent i børnehuset og 
alt det legetøj der er i brug 
vaskes 2 gange dagligt. 
Ud over at børnene vasker 
hænder når de kommer og 
går, samt inden og efter 
mad, ved toiletbesøg og 
nys. 

Efter snart 14 dage, har 
alle fundet sig rigtig godt tilrette 
med de mange nye retnings-
linjer. Det har været vigtigt for 
os, at skabe en tryg hverdag 
for børnene, hvor der stadig 
er plads til omsorg og kram 
fra de voksne. Forældrene har 
ligeledes taget godt imod den 

nye hverdag, som jo betyder at de 
ikke må komme ind i børnehuset for at 
mindske smitten. De har ligeledes været 
gode til at give børnene korte dage, og 
meddele hvornår børnene kommer og 
går. Alt i alt har vi sammen fået skabt 
en rigtig god start, trods mange nye ret-
ningslinjer.



Familien Jørgensen på tur i Årup skov ved 

dragebænken - 6 km.

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
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Coronaen har sat sine spor
her følger et udpluk af de mange gå- og løbeture vi har gået hver for sig

GoTour

Ester Larsen har i denne tid gået ture 

omkring søen i Tinglev. 

Mange gik og løb til 
Danmark Løber 

den 19. april, her går 
Ulla, Mette, Otto, Jørgen 

og Gitte

Gitte Sørensen på gåtur i og omkring 

Bolderslev, ca. 3 km. 

Mie Bach på gåtur på Ulvemosevej - 

der var ingen ulve men dejlig solskin.

Kirsten Braad, Bodil Thomsen og 

Hanne Gimm går 5-7 km 3 x i ugen.

Connie Marcimak mødte på sin tur to 

friske piger, der holder stien ren.
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Team Snabe løb 30 km den 19. april.
Turen gik over Ulvemosen,  

Terkelsbøl, Duborg, Kravlund, 
Broderup, Tinglev  

og Todsbøl.

Gitte løber ture i og omkring Bolderslev 
på 5-6 km. 

Connie Marcimak mødte på sin tur to 

friske piger, der holder stien ren.

Finn løb 4 The Queen Løb d. 16. april turen gik forbi Urnehovedtingsted

Jytte løber af og til solen op  

i Bolderslev.

Jonas holder løbet ved lige  - ved at løbe sammen men hver for sig.

Stine mener bestemt det er sjovere og  

mere motiverende at løbe sammen,  

end at tage turene alene.

Tina løb i forbindelse med 4 the Queen,  

d. 16. april sit første halvmarathon.

Inge og Andreas Paulsen fik også 

fejret dronningen med 4 The Queen 

løbet.



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
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Ingen annonce?
- vi finder en plads!

Kontakt  Hans Peter Jensen
tlf. 21 44 60 90

Efter statsministerens pressemøde ons-
dag den 11 marts, var der ikke nogen 
tvivl om, at der blev set med meget stor 
alvor på corona smittens udbredelse i 
Danmark.

Statsministeren Mette Frederiksen ap-
pellerede til, at alle dele af samfundet 
skulle bidrage til at reducere smitterisi-
koen ved at mødes mindre, dette valgte 
vi i BVU`s bestyrelse at bakke op om.

Umiddelbart efter pressemødet holdt 
BVU`s bestyrelse et kort telefonmøde, 
hvor der blev besluttet at lukke ned for 
alle inden- og udendørs aktiviteter frem 
til den 30 marts.

Tiden fra den 11. marts og frem til nu 
har været helt usædvanlig, mærkelig og 
til tider også kedelig – folk der var vant til 
at komme i hallen op til flere gange om 
ugen, skulle pludselig holde sig hjemme 
og på afstand fra omverdenen.

Forhåbentlig er vi på rette spor og på vej
mod lysere tider igen. Alle vores aktive 
medlemmer er gået glip af mange sjove
og fornøjelige timer i og omkring hallen.
Vi håber, alle medlemmer vender stærkt
tilbage, når den nye sæson starter op.
Vi har brug for hvert eneste medlem, der
bakker foreningen op.

Tennis og Idræt for alle kan så småt be-
gynde at gøre klar til opstart af de uden-
dørs aktiviteter – indtil videre må der 
samles 10 personer - der ligger et regel-
sæt omkring hygiejne som  vi forventer 
vil blive overholdt til gavn for alle.
Vi skal nu alle kigge fremad, og BVU øn-
sker alle en god sommer.
 

På BVU´s vegne 
Jørgen Fink Jørgensen

CORONA har sat idrætslivet på STAND BY

Husholdningsforeningen til modeshow
Lige før Danmark lukkede ned havde vi 
modeshow hos Kitex med Bolderslev 
og Omegns Husholdningsforening. Her 
er lidt forskellige billeder og der er flere 
billeder på Kitex' egen side.

Med venlig hilsen
Anette Kiel Eskildsen

ST  !COVID-19
P

ST  !COVID-19
P

ST  !COVID-19
P
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LOVTRUP
JORDNÆR KVALITET

Annelise og Kurt Madsen
Lovtrup Vestermark 32 · Tinglev

Økologiske
asparges - rabarber

kartofler - limosinekød

Tlf. 7464 4440 . 2143 6172
anneliseogkurt@hotmail.com
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Træning er startet, men du kan stadig-
væk nå at være med

Tirsdage
17.00 – 18.15 Børn og unge
18.30 – 20.30 Voksne

Torsdag
18.30 – 20.30 Voksne

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

Corona
Husk at holde afstand m.m., når I spiller. 
Retningslinjer er slået op i vindue ind til 
redskabsskur.

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

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

Tilmelding skal ske på BVU’s hjemme-
side www.bvu.dk under tennis. 

Vil du vide mere så kontakt en fra 
udvalget:

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

Badminton
Alt var næsten planlagt til sæson-
afslutningen, men så kom Corona 
pandemien.

De sidste 3 uger måtte vi lukke helt 
ned for spil og træning.

Børnene fik ikke deres spil og leg 
med forældre og søskende, samt 
lidt hygge i Cafeteriet. De voksne 
kom ikke til vores ellers så hyggelige 
Klubmesterskaber - en  lidt mærkelig 
slutning på sæsonen.
Vi håber alle vender tilbage med godt 
mod til september igen - sikkert på 
en lidt anderledes måde, men det ta-
ger vi til den tid.

Vi vil gerne takke alle for den gode 
opbakning i løbet at sæsonen og en 
særlig tak til vores nye børne/ung-
doms trænere, Annika og Lorens.

Jeg vil takke Markus og Ulla for sam-
arbejdet i udvalget gennem årene, 
og jeg vil byde velkommen til Annika 
Cording som nyt udvalgsmedlem.

Badminton udvalget ønsker alle 
en god sommer.
Gitte Jørgensen

TENNIS

Industrivej 14 · 6392 Bolderslev 
Mobil 2624 2331
E-mail dyrenesnetsalg@dphj.dk

DyrenesNetsalg.dk
Alt til dit kæledyr online
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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

Der er ikke meget nyt at berette 
fra Seniorklubben, d. 11. marts 
var sidste gang vi var samlet, in-
den alt blev lukket ned pga co-
rona. Vi regner ikke med at mø-
des mere inden sommerferien, 
men håber at kunne starte igen 
d. 26. august eller d. 2. septem-
ber. Bent Nielsen kan kontaktes 
på tlf. 23465715 for yderligere 
information.

Da vi ikke har haft mulighed for 
at mødes og snakke om, hvornår 
og hvor udflugten skal gå hen, 
regner vi med at tage kaffen med 
og ”bare” køre en tur ud i det blå, 
og som vanlig afslutte med mid-
dag på en kro.

Anne Marie har spurgt Birgit 
Langelund, om hun vil komme 
og synge sammen med os hver 
anden onsdag, og det vil hun 
gerne.
Når vi må mødes igen, er det i 
Bolderslev Forsamlingshus hver 
onsdag fra kl. 14.00 – 16.00, og 
det koster 15 kr pr gang.

Kniplepigerne
Kniplepigerne sluttede også de-
res sæson før tid pga corona, vi 
håber på at kunne starte igen d. 
2. september. Vi mødes onsdag 
i lige uger fra kl. 13.30 – 16.30 
i Bolderslev forsamlingshus. Vi 
drikker kaffe fælles med Senior-
klubben.

Hjertestarterne 
er placeret 
❤ Bolderslev Fritidscenter - Stadionvej 36
❤ Bolderslev skole - Smedefod 10
❤ Vollerup Forsamlingshus - Vollerup Byvej 35
❤ Uge Lystfiskeri og Camping, Åbenråvej 95

Hjertestarterne  er opsat udendørs,  hvilket gør, at de kan tilgås alle døgnets 24 timer.

Nyt fra Seniorklubben

Hjertestartere ❤ i Bolderslev og omegn

Seniorklubben
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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

Da min gåtur altid går rundt med stien, 
blev jeg lidt irriteret over, at der lå så 
mange grene, det så forfærdelig ud.
Så jeg tænkte: Hvis vi var et par stykker, 
så kunne vi da gøre lidt gavn der. Jeg 
forsøgte at finde et par stykker, der ville 
hjælpe og det lykkedes. 
Birgit, Peder og jeg selv gik i gang ved 
fælles hjælp, og nu er vi færdige og sy-
nes det blev helt fint. 

8 læs grene blev det til. Tusind tak Peder 
og Birgit samt til Henning og Kjeld som 
kom og hjalp os, da vi var lidt i knibe.

Kære borgere vi har et kanon Lokalråd, 
som gør meget for Bolderslev. Så skulle 
vi ikke hjælpe dem med at holde det ved 
lige.

Anne Marie Andersen

De grønne sløjfer
De grønne sløjfer
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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

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 hinan-
den 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 hal-
len.

Yderligere oplysninger og fore-
spørgsel om ledige tidspunkter, kan 
henvendelse ske til  tlf. 74646505 
eller mail til bofc6392@gmail.com
 
 Bolderslev Fritidscenter

Den 13. september 2019 gæstede Anders 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 ved henvendelse til Otto Jørgensen 
– mail bofc6392@gmail.com eller 74646505.
Billetpris: kr. 200,00 incl. lidt godt til ganen.
  
       Bolderslev Forsamlingshus

Kim Larsen show

Pay and play
Bolderslev Fritidscenter der omhandler 
hallen og forsamlingshuset i Bolderslev 
har afholdt generalforsamling.
Formanden – Otto Jørgensen – kom i 
sin beretning bl.a. ind på det, at 2019 
var det første år hvor hallen skulle dri-
ves som ”nøglehal”. Tidligere halbesty-
rer Bent Wraae var gået på pension, og 
grundet de økonomiske forhold rakte 
det ikke til at man kunne ansætte en ny 
halbestyrer. Brugerne af hallen har taget 
godt imod det at være ”nøglehal”, og at 
ting ikke var som de plejer at være.
Regnskabsresultatet var særdeles til-
fredsstillende, faktisk det bedste i cen-
terets historie.
Af årsberetningen fremgik endvidere den 
områdefornyelse man er i gang med i 

Bolderslev, hvor der til forpladsen ved 
fritidscenteret er afsat et større beløb.
Året 2019 var også året hvor forsam-
lingshuset i Bolderslev blev påskønnet. 
Marga og Sven Tarp havde testamente-
ret kr. 50.000 til udsmykning og forskøn-
nelse af forsamlingshuset.
På valg var formand Otto Jørgensen 
og sekretær Hans Jørgen Meier. Begge 
blev genvalgt.
Umiddelbart efter generalforsamlingen 
konstituerede bestyrelsen sig, og fik 
følgende sammensætning: Formand 
Otto Jørgensen, næstformand Anders 
Kolmos, kasserer Finn Carstensen, se-
kretær Hans Jørgen Meier, bestyrelses-
medlem Mette Fink Jørgensen.
   

Generalforsamling i 
Bolderslev Fritidscenter 
Formanden og sekretæren blev genvalgt

Bolderslev Fritidscenter



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

Nyt ord »Corona«
I starten af marts fik hele Danmarks be-
folkning lært et nyt ord nemlig ”Corona”. 
Det nye ord fik stor betydning for hele 
vores samfund og også for foreningsli-
vet i Bolderslev. Torsdag den 12. marts 
blev vi nødt til at sætte gymnastikken 
på pause på ubestemt tid, da Danmark 
lukkede ned for at dæmme op for smit-
tespredning af Corona.  Det havde så 
også den konsekvens, at det ikke var 
muligt at holde gymnastikopvisning i 
BVU i 2020. Det er rigtig ærgerligt, da vi 
ved, at børnene har glædet sig til at vise, 
hvad de har lært i vinterens løb. Vi tro-
ede i starten, at det ville være muligt at 
holde en eller anden form for afslutning 
på de enkelte børnehold, men det lader 
sig heller ikke gøre, da der i skrivende 
stund her ultimo april endnu ikke er ta-
get stilling til, hvornår foreningslivet kan 
starte op med indendørs aktiviteter igen. 

Virtuel undervisning
Vores yogahold er hoppet 
på trenden med virtuel un-
dervisning, så sæso-
nens 2 sidste yogati-
mer er foregået som 
virtuel undervisning 
med stor succes. 

Tak til instruktører og 
hjælpeinstruktører
Den sædvanlige afslut-
ning for instruktører og 
hjælpeinstruktører har vi heller 
ikke kunne afholde i år. Derfor 
skal der her lyde en stor tak 
til vore frivillige instruktører og 
hjælpeinstruktører for jeres en-
gagement i den forgangne sæson. 
Ingen frivillige – ingen mulighed for 
at tilbyde gymnastik i BVU. 

Ny sæson
Vi regner stærkt med, at 
det igen er muligt at tilby-
de gymnastik i BVU, når 
sæsonen starter til sep-
tember. Derfor går vi snart 
i gang med at planlægge 
sæsonen med hensyn til 
hvilke hold, hvilke dage, 
hvilke instruktører og hvil-
ke hjælpeinstruktører. 
Vi kan altid bruge frivil-
lige, så hvis du tror, at det 
kunne være noget for dig, 
så kontakt endelig en af 
os i gymnastikudvalget. 
Til gengæld kan vi garan-
tere, at du vil komme til at 

møde nogle dejlige børn, som brænder 
for at gå til gymnastik. Vi betaler også 
gerne et eller flere inspirationskurser. 

God sommer
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer, og 
vel mødt til en ny sæson. Hold øje med 
Tinglev Ugeblad, www.BVU.dk og di-
verse Bolderslev Facebook-sider samt 
selvfølgelig hvad myndighedernes ret-
ningslinjer til den tid er.   

På gymnastikudvalgets vegne
Lone, Mette, Vera og Lis

Her er stakken af de fine T-shirts, som 
børnene skulle have haft på til gymna-
stikopvisningen den 22. marts

Virtuel yoga-undervisning hjemme i ens egen stue.

Nyt fra GYMNASTIK
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Fredag d. 21. februar fejrede vi fastelavn. Der var mange flotte udklædte børn og voksne.Efter mange års tilløb deltog vo-res sekretær Tine Werth Jacob-sen samt vores teknisk servicele-der John Hansen også i dette års fastelavn.

Eleverne blev onsdag d. 15. april modtaget af fem 

Corona superhelte, som hjælper os med at bekæmpe 

Coronavirus. Superheltene gør det ikke alene, men med 

ændrede vaner og god håndhygiejne kommer vi langt.

NYT fra Bolderslev Skole

Tirsdag d. 3. marts havde 4./5. og 6. klas-se forfatterbesøg af Nicole Boyle Rødtnes. Hun leverede et fantastisk spændende oplæg om hvordan det er at være forfatter. Hun måtte efterfølgende skrive autografer til eleverne.

Vores PLC (pædagogisk læringscenter) /bibliotek har fået en skøn læsekrog med en lækker madras og hynder som bliver flittigt brugt af eleverne.

Torsdag den 6. februar havde vi besøg af aktivi-

tetskoordinator i Aabenraa kommune Maja Lykke 

Schmidt som dansede med 2., 3. 4./5. og 6. klasse.

Bolderslev Skoles arrangement for for-ældre og ansatte »Børn og den sunde digitalisering« som var planlagt med bl.a. et foredrag ved Imran Rashid d. 2. april blev desværre aflyst og flyttet til næste skoleår. Imran Rashid har optrådt flere gang på tv og er en landets dygtigste  foredragsholdere på området.

Månederne februar, marts og april har 
været præget af en noget omskifte-
lig tilværelse på vores skole. Covid-19 
har selvfølgelig fyldt meget, på samme 
måde som den har gjort det i resten af 
vores samfund med en del aflyste ar-
rangementer til følge. Hjemmeundervis-
ning, nødpasning og nødundervisning 
er begreber, som heldigvis sjældent 
kommer i brug i vores hverdag, men i 
samarbejde med børn, forældre og ikke 
mindst kolleger har vi fundet vores vej i 
forandringerne.

I et forårsramt Danmark mødte 
eleverne efter Corona lukningen 
ind til en ny hverdag. Det gik fan-
tastisk.
Børn og voksne har fået en 
masse nye rutiner - som lige skal 
læres først. Men alle har været 
supergode til at holde afstand, 
vaske hænder ofte og spritte 
hænder samt tage hensyn til 
hinanden.
Der skal lyde en stor tak til alle 
for jeres støtte og opbakning 
ift. den nye hverdag
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Genåbningen af skolen krævede nye klasselokaler for 

en del elever. Her er det vores PLC/bibliotek som er 

blevet klargjort til eleverne fra 2. klasse.

Under Coronakrisen er vores elever meget udendørs. Børnene udfoldede sig her med kreativ kunst og forhindringsbaner, alt imens John opgradere basketballbanen.

D. 16. april fejrede vi sammen med resten af Danmark Dronning Margrethes 80 års fødselsdag.  Her er det 0. kl. der fejrer hende.

Vores PLC (pædagogisk læringscenter) /bibliotek har fået en skøn læsekrog med en lækker madras og hynder som bliver flittigt brugt af eleverne.

Skolen og vores lokalsamfund har fået to 

nye ansigter. Det er vores barselsvikarer 

Kim Sanchez t.v. og Torsten Lehnskov t.h. 

Vores gamle bygning var d. 9. marts 

udlånt til brandøvelse for Bolderslev 

Frivillige Brandværn. 
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I flere måneder kom der mere og mere 
vand i »søen«, som på sit højeste fyldte 
godt op i lavningen i Markedsskoven. 
Selv den nye, forhøjede gangsti var over-
svømmet.
Så kom tørken og fik søen til at ligne sig 
selv igen.
For os disc golfspillere har det været en 
vinterperiode med specielt fodtøj. Gum-
mistøvler var ikke nok, når vi skulle spille 
til kurvene 4, 8 og 9.
Kurv nr. 4 stod i 30 cm vand og nr. 8 stod 
i 1 m vand. Hele området var ufremkom-
melig og det røde teested til kurv nr. 9 var 
dækket af ½ m. vand – gummistøvlerne 
var simpelt hen for korte.
Ole investerede i et par waders og en 
speciel disc-tang på teleskopskaft. Det 
udstyr har han fisket flere af vore discs 
med. Paul investerede i et fiskenet med 
teleskopstang, så der kunne »trækkes 
vod« i det uklare vand.
Jo, der har været udfordringer.
Men nu ligner området sig selv igen. 
Dvs. at man kan komme tørskoet hen til 
alle kurve og endda et lille stykke derfra. 
Det er rent luksus i forhold til vinterens 
kvaler.
Nu skal vi bare lidt op i gear og stabili-
sere vort spil, så det »personlige handi-
cap« kan bringes lidt ned. De to yngre 
spillere, Henrik og Ole, har lave handi-
caps, hvorfor det bliver noget sværere 
at forbedre det. Jeg, derimod med mit 
tårnhøje handicap, skulle have lidt let-
tere ved at gøre det bedre – vi får se.
Den 14. august er det 10 år siden, ba-

nen blev indviet med borgmester-snore-
klip, grillpølser og sodavand, instruktion, 
afprøvning og masser af tilskuere.
Dengang var der i hele Sønderjylland 
kun en bane i Haderslev og en ved 
Idrætshøjskolen i Sønderborg. Siden er 
der kommet flere til: Yderligere en i Ha-
derslev, 2 i Gram, Vojens, Knivsbjerg og 
Aabenraa (Høje Kolstrup) og yderligere 
en bane er under udvikling i Aabenraa 
ved Idrætscenteret.
Vi magter ikke at lave et specielt arran-
gement for at fejre denne begivenhed 
– det er nok heller ikke muligt i disse be-
grænsningernes tid. MEN vi håber at få 
noget presseomtale over en periode hen 
til selve dagen.
For at gøre lidt ved det, vil vi her i foråret 
forsøge at give banen en lille overhaling 
– vi har allerede malet teestederne med 
hhv. hvid og rød maling – i skrivende 
stund mangler vi blot at påmale afstan-

de og kurv-numre. Desuden skal kurve-
ne lige rengøres, så tidens tand ikke er 
så tydelig. Måske skal vi også have klip-
pet nogle alt for nedhængende grene af. 
Vi har også plan om at nedgrave nogle 
få hvidmalede stolper til at markere OB 
(»Out of Bounds« – ude af banen) nede 
ved søen. Vi er kun 3 spillere, så det vil 
tage noget tid.
I sommersæsonen træner vi hver man-
dag (undtagen helligdage) kl. 19.00 og 
skulle du få lyst til at være med, kommer 
du bare. 
Ellers kan du også kontakte Paul på tlf. 
5154 8161.

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

Vandet, der forsvandt 
– og en pioner-etablering
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IDRÆT 
FOR ALLE
Motion og samvær
Vinteren 2019-2020 fik en brat afslut-
ning.
På grund af Covid19 blev der lukket fra 
den ene dag til den anden. Det var ær-
gerligt, men nødvendigt.
Vi måtte stoppe 14 dage før afslutnin-
gen, og på den måde kunne vi heller 
ikke få besøg af Jacob Mikkelsen fra Ter-
kelsbøl, der skulle undervise i THI CHI, 
og heller ikke holde vores årlige afslut-
ning med spisning og sang. Vi fik på den 
måde heller ikke sagt farvel og god som-
mer til deltagerne.
Vi har haft en kanon god sæson med 
gennemsnitlig 36 deltagere pr. gang. Det
er en fantastisk opbakning og tak for det.
Vi vil her sige tak for en dejlig sæson, 
Mie, Dorte, Kirsten, Birgit, Lysemose og
Anne Marie.
Vi håber alle kommer godt igennem den-
ne krise og det må slutte med en dejlig 
sommer.
Og håber I alle vil deltage, når vi starter 
igen. Forhåbentligt bliver det den 1. ok-
tober 2020.

Petanque
Desværre kunne vi så heller ikke starte
Petanque, da BVU blev helt lukket ned,
og myndighederne sagde, vi højst måtte
være 10 samlet og skulle holde afstand
på 2 meter. Så kunne det jo ikke lade sig
gøre. Vi savner spillet og den  
sociale hygge.
Vi håber da i skriven- 
de stund, at det  
snart bliver muligt, 
så vi kan få nogle 
dejlige måneder.

Krolf
Da vi har spillet hele vinteren, var det lidt
øv, at vi ikke kunne komme til at spille 
fra april. Det er svært at undvære alle de
gode timer med spil og hygge og især 
stævnerne, hvor de fleste er aflyst, inklu-
siv vort eget. Vi håber, at vi kan få et par 

stykker med i september.
Det positive, ved at der er 

lukket ned, er jo at græs-
set får ro, og at de, der 

har lejet banerne, kan 
flytte det til senere.
Vi venter også her i 
skrivende stund at 
regeringen lukker op.

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
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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

Støt vore 
annoncører 
de støtter os
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I 2009, året inden disc golfbanen blev 
påbegyndt, lavede jeg en midlertidig 
prøvebane for at lodde interessen.

Det hele var meget provisorisk men fun-
gerede. Bolderslev Skole blev inviteret til 
at afprøve den alternative form for idræt 
og de havde nogle herlige timer i Mar-
kedsskoven ad flere omgange.

Ud fra det blev det besluttet, at vi godt 
kunne etablere en permanent bane.

Jeg fik lavet en ansøgning til LAG, som 
sammen med kommunen, DGI Sønder-
jylland, DAI og Sydbank sikrede økono-
mien. Det var en lang og sej proces, som 
sådan noget jo næsten altid er – især 
voldte LAGs skema en del hovedbrud. 
EU og Landbrugsministeriet er nogle 
tunge »dansepartnere«.

For at få en professionel bane og ikke 
bare en hjemmelavet en, hyrede jeg 
den tidligere danske mester i disc golf, 
Jesper Gormsen fra Gbase Sport, som 
også gør i design af baner. Han desig-
nede banen ud fra omgivelserne og 
områdets meget rekreative kvaliteter. 

Banen skulle være en rekreativ bane for 
alle, både øvede og begyndere – også 
skolebørn.
10 kurve blev bestilt og kom hjem i juli 
måned 2010. Der blev hyret frivillig ar-
bejdskraft fra Senioridræt, som gravede 
og støbte hullerne til de 9 af kurvene – 
den 10. skulle være en opvarmningskurv 
med fod, så den kunne flyttes. Derefter 
blev der nedlagt fliser til tee-stederne og 
kurvene fik numre.

Efter skolernes sommerferie, d. 14. 
august 2010, skulle banen indvies. Det 
var jo den allerførste disc golfbane i 
Aabenraa kommune (Tønder kommune 
har heller ingen!) og derfor skulle det ske 
med brask og bram.

Jeg havde fået borgmester Tove Larsen 
til at klippe snoren og der blev holdt ta-
ler af BVUs formand, Jørgen Jørgensen, 
Lokalrådets formand, Dorte Snabe og 
Senioridræts formand, Andreas Mathie-
sen. Jeg havde også fået Jesper Gorm-
sen til at instruere de interesserede, 
som skulle prøve en omgang. Desuden 
ville et par spillere fra Æ Disc Golf Klub 
6100 (Haderslev) og fra Idrætshøjskolen 
i Sønderborg være behjælpelige for de 
ca. 100 fremmødte. Der var også sørget 
for øl, sodavand og grillpølser og da so-
len også skinnede, var det en helt igen-
nem fantastisk dag.
Hen ad vejen har der været topspillere 
involveret i banens udvikling.
Allan Hallengreen designede banens 
hvide teesteder i 2012, da han syntes, 
der manglede udfordringer på svær-
hedsgraden. Det kom der så – i allerhø-
jeste grad!

10 år med disc golf i Bolderslev



Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78

AFLYSNING
Grundlovsmødet den 5. juni på Urnehoved 
Tingsted  2020 er aflyst  pga. coronakrisen

Men vi forventer at det gennemføres i 2021

Med venlig hilsen - Bestyrelsen for Urnehovedselskabet
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Der er hen ad vejen kommet andre ud-
fordringer, idet der er blevet bygget en 
scene klos op ad den ene kurv. Der er 
blevet kørt meget med maskiner, som 
har fjernet nogle teesteder og en kurv 
er blevet kørt ned flere gange. En anden 
kurv er blevet hevet op af jorden – ja, det 
er ind imellem besværligt.

Banen er i årenes løb blevet besøgt – 
og brugt – af utrolig mange gæstespil-
lere, som sætter pris på den specielle 
bevoksning, som gør banen interessant 
at spille på. Jeg ved, at de er kommet 
fra både Flensborg-området, hele Søn-
derjylland samt områder ved Haderslev, 
Fyn, Horsens og Århus.
Der er dog et men, som ind imellem gør 
fornøjelsen noget blandet: Den tætte 
underskov af især brombær – det er en 
pestilens.

Vi har også haft besøg af et hold asyl-
ansøgere, forskellige polterabend’ samt 
gade- og familiefester. Det, jeg har væ-
ret mest involveret i, var Sund-Skole-
projektet, hvor kommunens skoler kun-
ne lære at spille disc golf. Da havde vi 
besøg af flere klasser fra Tinglev Skole, 
Kongehøjskolen og Felsted Skole.

Lokalt har der ikke været den store in-
teresse for at spille seriøst disc golf. Der 
har været nogle gode spillere, som stop-
pede hos os, når der skulle betales kon-
tingent (og udføres frivilligt arbejde).
Da det ikke ser ud til, at vi kan få unge 
mennesker til at spille hos os, håber vi 
på at få nogle i alderen omkring 50+. 
Mine to klubkammerater er begge i 
den alder (jeg selv er 76 år!) og det ville 
passe særdeles godt med et hold i den 
gruppe.

På trods af, at vi kun er tre spillere, har 
vi det rigtig hyggeligt, når vi mødes en 
gang om ugen til en runde. En gang om 
året afholder vi også et lille klubmester-
skab – det er lidt tamt med kun 3 mand.
PRØV DET.

Kom bare - vi hjælper dig med alt og vi 
har discs til udlån.
Hvis du vil vide mere, kan du ringe til mig 
på 5154 8161, Paul Fuglsang
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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

Traditionen tro afholdt Bolderslev Lokal-
råd generalforsamling en lørdag formid-
dag.
Konceptet har været en succes gennem 
de sidste år og tilgodeser børnefamilier 
og andre, som er forhindret i at deltage 
en hverdagsaften.
Efter den traditionelle fælles morgenmad
afholdtes den formelle generalforsamling
efterfulgt af et spændende indlæg ved 
Anja Greve, som de fleste måske har set i
sit virke som fysioterapeut for det danske
herrelandshold i håndbold.
I året hvor Genforeningen fejres med 100
års jubilæum, fejrede foreningen Bol-
derslev Lokalråd 10 års jubilæum. Den 

historiske baggrund omkring tiden op til 
genforeningen, hvor foreningskulturen fik
en markant indflydelse, er det DNA som 
Bolderslev Lokalråd og andre foreninger i
det sønderjyske baseres på.
Formandens beretning var fyldestgøren-
de og kom vidt omkring.
Bolderslev Skole fylder meget i lokalom-
rådet.
Et vigtigt aktiv, som betyder meget for 
bosætning og dagligt liv i området.
Børnetallet (nyfødte børn) i skoledistriktet
har siden et lavpunkt i 2013 været på et 
fornuftigt højt niveau. Dette vil sikre en 
naturlig fødekæde til skolen, og dermed 
rimelige store klassetrin. Sammenlignet 

med lignende byer i Aabenraa Kommune 
ligger Bolderslev på et højt niveau.
Selv sammenlignet med byer, hvor der er 
overbygningsklasser.

I forhold til skolen er det politisk besluttet
at nedrive den gamle skolebygning og 
gymnastiksal. Specielt gymnastiksalen er 
et væsentligt aktiv for både skolen og lo-
kalområdet. En lokal gruppe har sammen
med skolen og forvaltningen fundet en 
alternativ løsning inden for skolens nu- 
værende bygningsmasse. Det er nu op til
forvaltningen at omsætte projektideen 
til virkelighed. Som lokalsamfund ville vi 
gerne bidrage med arme og ben, men på

LOKALRÅDET holdt generalforsamling
Årets generalforsamling i Bolderslev Lokalråd blev afholdt lørdag d. 22.
februar 2020 med et talstærkt fremmøde. Næsten 85 lokale borgere mødte
op til den tiende generalforsamling
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grund af ansvar, forsikring og politik må 
der ikke bidrages med frivillig arbejdskraft
på en offentlig bygning. Dette tages til ef-
terretning men virker ikke befordrende for
fremdriften. Vi har nu erfaret, at nedrivnin-
gen m.v. er udsat til efteråret.
Et andet stort emne er områdefornyel-
sesprojektet.
Samarbejdet med kommune, rådgivere 
og lokale interessenter fungerer upåkla-
geligt. Projekterne er nu skitseret efter en 
række borgermøder hen over vinteren.
Nu venter vi på den endelige politiske be-
handling, så der kan komme gang i »spa-
derne«. Et projekt, som startede op
i 2014, begynder at tage form. Vi håber 
at etableringen er afsluttet inden dette 
projekt kan fejre 10-års jubilæum.

Som afledt af områdefornyelsesprojektet
er der kommet fokus på de to tunneller i
byen, hhv. Vestergade og Hovedgaden.
I begge tilfælde er der sket – og sker – 
forbedringer for vandafledningen. Næste
fase er belysning og afmærkning (trafik-
sikkerhed).

Igennem året er der sket en række lokale
tiltag på projektfronten. Som sædvan-
lig med lokale sponsorater og frivillig 
arbejdskraft. Blandt andet kan nævnes 
flis- belægning på områderne omkring 
udendørs motionsbaner og belægning 
på stisystemer.

Byen har som sædvanlig også haft travlt
med arrangementer, blandt andet Ren 
Dag, BoldRock, Markedsfest og Jule-
hygge i hallen. Opbakningen vidner om 
et aktivt og engageret lokalområde.

Gennem året har vi som lokalråd også 
været aktiv inden for netværk og deltaget
i Landsbyrådet, dialogmøder og andre 

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

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger. På billedet ses fra 
venstre: Asta Danielsen - suppleant, Mette Skøtt - sekretær, Anja Petersen - kasserer, 
Kirsten Schneider - suppleant, Paul Hansen - næstformand, Janne Rasmussen - me-
nigt medlem, H.P. Jensen - menigt medlem, Karsten Riis Lange - menigt medlem, 
Henning Frisk - formand.

arrangementer. Dialogen med politikere 
og forvaltning har været konstruktiv, og vi
er som lokalråd meget tilfredse med 
samarbejdet med Aabenraa Kommune 
på alle niveauer.

I 2020 vil fokus være på konstant frem-
drift i Områdefornyelsesprojektet samt 
faciliteter til afløsning af gymnastiksalen.
Desuden vil vi fortsætte arbejdet for en 
cykelsti mellem Tinglev og Bolderslev 
samt videre til Hjordkær. Der vil blive af-
holdt Ren Dag, BoldRock, Markedsfest 
samt Julehygge.

Af nye tiltag vil der blandt andet være 
Hjerteløber projekt, som er ved at blive 
startet op. På generalforsamlingen var 

der tak til kasserer Kirsten Schneider, 
som valgte at stoppe efter 10 år i besty-
relsen. Desuden udtrådte Mikki Walz og 
Simone Jönsson.

Til bestyrelsen var der nyvalg til Janne 
Rasmussen, Karsten Riis Lange og Anja
Petersen. Genvalgt blev Mette Skøtt. Be-
styrelsen består herudover af Hans Peter
Jensen, Paul Hansen samt Henning Frisk

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk
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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

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 område-
fornyelsen står, og hvad der sker som 
det næste.

COVID-19 OG 
OMRÅDEFORNYELSEN
Covid-19 har siden starten af marts fyldt
meget. Konsekvenserne for områdefor-
nyelsesprojektet er imidlertid begræn-
sede.
Et aflyst møde i Vækstudvalget har be-
tydet, at den samlede behandling af an-
lægsprogram og dispositionsforslag er 
blevet flyttet til den 14. maj.
Derudover har der været ønske om at 
afholde en workshop om det nye projekt
- Skoleankomsten - i forbindelse med 
skolens generalforsamling i april, hvilket
ikke har været muligt.

Inddragelse bliver imidlertid gennemført,
men med primær inddragelse af skolen 
og Bolderslev Børnehus. Der er således
ikke forventninger om større forskydnin-
ger som en konsekvens af Covid-19, 
men projektet følger tidsplan.

DET FRA TRE TIL FIRE PROJEKTER
På borgermødet den 21. januar 2020 
såvel som i sidste nummer af aktivitets-
bladet, blev det fortalt, at der var mulig-

hed for et projekt ved skolen – Skolean-
komsten.
Projektet angår etablering af et aktivt 
grønt legelandskab, for skolens, børne-
husets og byens børn.
Efter en forhåndsdialog med Transport-,
Bolig- og Byggestyrelsen bliver der efter
alt at dømme, givet grønt lys til at Om-
rådefornyelsen må optage dette projekt.
Projektet vil indgå i områdefornyelsen 
og vil blive endeligt kvalificeret i særligt 
tæt samarbejde med Bolderslev Skole.
Projektet bliver koordineret med nedriv-
ningsprojektet - nærmere information vil
følge efter sommerferien.

ET GODT SAMARBEJDE
Flere af jer har måske bemærket, at der
er sat fire markeringspæle i hegnet på 
den vestlige side af Tunnelvej/Stadion-
vej.
Pælene markerer en aftalt placering for 
flytningen af den transformer, som i dag 
står på den østlige side af Tunnelvej/ 
Stadionvej.
Efter dialog med N1, som har været 
yderst samarbejdsvillige, er det aftalt, at 
transformerstationen bliver rykket over 
på den modsatte side af vejen for at 
give plads til Sløjfens rampeanlæg. En 
stor tak til N1 for samarbejdet og deres
bidrag til et samlet projekt.

DEN LOKALE 
STYREGRUPPE FINDER LØSNING
Projektet Sløjfen har haft en særlig ud-
fordring gennem det meste af projektet 
– hvor er det mest hensigtsmæssigt at 
skabe kobling på den østlige side?
Det blev også bragt op på borgermødet
den 21. januar. På det lokale styregrup-
pemøde den 27. februar 2020 var den 
lokale styregruppe hurtig til at pege på 
den for byen mest hensigtsmæssige 
løsning, økonomisk og funktionelt. Nu 
bliver forbindelsen ført ud til Urnehoved-
vej, hvor der ifølge dispositionsforslaget
skal anlægges en sti parallelt med brand- 
vejen.
En stor tak til den lokale styregruppe for
løsning af en vigtig udfordring.

HVAD SKER DER 
SOM DET NÆSTE?
Projektet for Områdefornyelsen i Bolder-
slev følges ad med Områdefornyelse i 
Tinglev. Den 14. maj 2020 bliver disposi-
tionsforslag og anlægsprogram forelagt
Vækstudvalget for Land og By.
Såfremt der er opbakning til projekter-
nes økonomi og indhold, overgår hele 
projektet til den næste projektfase, som
er myndighedsbehandlingen.
I vil blive orienteret nærmere om det vi-
dere forløb på den anden side af som-
merferien.
Til sidst er blot tilbage at ønske jer en 
god sommer fælles, men hver for sig.

SIDSTE NYT OG NÆSTE SKRIDT
OMRÅDEFORNYELSEN I BOLDERSLEV
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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
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kohbergtandklinik

Peter Kohberg
Anette Sejrup
Tobias Eggert

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

PAUL A. JENSEN APS
Kornteknisk udstyr

Hærvejen 133-135 . 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 65 88 . Fax 74 65 51 86

www.paj-aps.com

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!

Hos spejderne er vi jo desværre også 
sendt hjem, og selvom spejder er noget 
man er - og ikke noget man går til, er det 
stadig svært. 
For netop hos spejderne er det jo fæl-
lesskabet, der fylder, det at man skaber 
noget sammen, og det at alle kan være 
med. Det er ikke altid, at vi kun laver 
spejderting, men altid er det at være fæl-
les i centrum.

Så kan det fx være at lave mad over bål, 
som vi lige nåede inden, der blev lukket 
ned.
Også indenfor spejderne har man prø-
vet at tænke ud af boksen.
Man har fx kunne tage et mærke ved at 
lave nogle forskellige hjemmeopgaver.

Der sker dog også stadig andre ting hos 
spejderne. For noget tid siden fortalte vi, 

at vi ville prøve at starte en sejlergruppe 
i Bolderslev, vi havde fået lov at låne 
nogle Meginjoller. 
Desværre er vi ikke store nok, til at det 
er kommet i gang. Vi har derfor givet 
bådene videre til distriktet. Så nu er der 
blevet etableret en ny gruppe i Nydam 
distriktet - Søcenter Nydam. 
De har også fået en sejlbåd. Søcenter 
Nydam vil primært sejle og lave aktivi-

Nyt fra spejderne - Nyt fra spejderne - Nyt fra spejderne
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Danmarks største
og dit lokale værksted

Hellevad Bovvej 10 
6392 Bolderslev 
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

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

Nyt fra spejderne - Nyt fra spejderne - Nyt fra spejderne
teter på Aabenraa Fjord, Genner Bugt, 
Alssund og omkring Als. Formålet med 
Søcentret er at de vil lære børn og unge 
at agere sikkert på vandet. 
Den primære målgruppe er unge i alde-
ren 12-25 år- men også børn i alderen 
6 år og op, vil kunne deltage på nogle 
af turene. 
Hvis man kunne tænke sig at komme 
med ombord i det nye Søcenter, kræ-
ver det, at man også er medlem af en 
allerede eksisterende spejdergruppe i 
Nydam distriktet.

Man kan få mere info hos spejderleder-
ne, hvis man er interesseret. 

Vi håber, at vi snart ses igen.
 

 

Søges
Da vores kasserer stopper, søger vi en ny.

Så hvis du kunne tænke dig at hjælpe en flok spejdere med deres regnskab, hører vi meget gerne fra dig.Det vil vi blive meget glade for, da vi virkelig har brug for hjælp til dette hverv.Du behøver ikke at have tilknytning til spejderne, bare du har styr på tallene.Hvis det kunne have din interesse, må du meget gerne kontakte Karina på karina.lykke@gmail.com



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
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Forsidefoto: 
Stilhed i Bolderslev - »De grønne stier«

Tryk: 
Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

Open Air 
Musikfestival 
AFLYSNING
Det var med blødende hjerter, at vi d. 
26. marts tog beslutningen om at aflyse
dette års afvikling af Boldrock grundet 
COVID 19. Men ser vi tilbage, så var det
jo den helt rigtige beslutning, da rege-
ringen senere kom med en melding om,
at alle offentlige arrangementer frem til 
1. september skulle aflyses.

Vi havde ellers fået lavet aftaler med alle 
vore bands, der skulle komme for at 
spille og var godt i gang med planlæg-
ningen for afviklingen af Boldrock 2020.
Vi kan nu se frem mod afvikling af Bol-
drock 2021, der bliver 15. maj. Vi er 
allerede begyndt med det indledende 
arbejde.

I 2021 har vi 10-års jubilæum. Vi håber
på god opbakning fra byen, for da skal
der skydes en fest af, så glæd jer.

På styregruppens vegne
HP Jensen

AFLYST • AFLYST
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