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Masser af udendørs aktiviteter ...

KimenIndeholder

- lige til at tage ud!



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

Efter en periode med Covid-19 vakuum, 
fortsætter Bolderslev Lokalråd arbejdet 
for lokalområdet. Hvor står vi i øjeblikket 
og hvad ser vi ind i i den næste periode?
I denne tid har det været begrænsninger
i forhold til at mødes omkring projekter 
og arbejdet i forhold til lokalrådets virke.
Indsatsen for vores lokalområde er dog 
fortsat uden de store møder. Dette har 
resulteret i fortsat fremdrift på område- 
fornyelsesprojektet og andre indsatser i 
lokalområdet. Endvidere har vi arbejdet 
videre med planer for den næste peri- 
ode.
Som det ses i anden artikel (status på 
områdefornyelse) er der god fremdrift og 
aktivitet på områdefornyelsesprojektet.
Helt som forventet, dog ikke fysiske tiltag 
endnu. Men datoen for første spadestik 
kommer nærmere og nærmere.
Da projektet med nedrivning af den 
gamle skole og gymnastiksal tog fart, 
og nu er igangsat, fik projektgruppen 
under kyndig hjælp fra projektleder Kas- 
per Espersen, Aabenraa Kommune, 
områdefornyelsesplanen omprioriteret. 
Det betyder at vi får skabt et godt projekt, 
skoleankomst, som en del af område-
fornyelsen.
Dette skulle politisk behandles og god- 
kendes kommunalt og i ministeriet.
Dette lykkedes og derfor stor tak til Kas- 
per for indsatsen i den henseende.

Som nævnt er nedrivningen af den gamle 
skole og gymnastiksal i fuld gang. Gennem 
utallige møder mellem skole, relevante 
foreninger, fritidscenter og lokalråd, 
med assistance fra Kasper og Aaben- 
aa kommune, er vi nu i en situation, hvor 
vi er overbeviste om, at løsningerne på 
kort og lang sigt er superfor Bolderslev. 
Hvis alternativet ville være en ruin over tid 
midt i Bolderslev by, er løsningen med at 
integrere skoleankomsten som projekt i 
områdefornyelsen super.
Det vil sikre en smukkere løsning.

At der også er skabt plads i skolens 
nuværende bygningsmasse til en kom-
mende tumle-/gymnastiksal er også et 
udbytte af en visionær og samarbejdende
ledelse og bestyrelse for Bolderslev 
Skole. Som det ser ud nu, håber vi på, at 
en løsning er klar i starten af januar 2021.
I mellemtiden er BVU, Bolderslev Fritids- 
center og skolen enige om midlertidige 
løsninger i efteråret. Det betyder, at 
der ikke vil blive reduceret i udbuddet 
af aktiviteter i perioden frem til den nye 
tumle-/ gymnastiksal er klar i skolens 
bygninger.
Også her er der stor ros til alle involverede 
i forhold til at være kreative og fleksible 
frem mod den langsigtede løsning for 
lokalområdet.

Et andet område som vi arbejder med 
er Projekt Hjerteløber. Paul Hansen fra 
vores bestyrelse er primus motor ift. at få 
skabt omtale og motivation, således at vi 
kan få mange hjerteløbere i Bolderslev og 
lokalområdet. Derfor opfordres interes-
serede til at møde op d. 30. september 
2020 kl. 19.00 i Bolderslev Fritidscenter 
til informationsmøde.

Tilmelding til mødet til Paul Hansen på 
mail sph@outlook.dk eller SMS 24 23 62 
27.
Det er selvfølgelig muligt at melde sig 
som hjerteløber før og senere. Vi håber 
dog, at alle nuværende og potentielle 
(fremtidige) hjerteløbere i vores lokal- 
område, vil møde op til mødet. Det giver
en mulighed for ekstra information, dele
erfaringer, skabe et netværk og meget 
mere.
D. 19. september 2020 kl. 9.30 afholdes
Ren Dag. Udgangspunktet er fra Æ 
Kasten i Markedsskoven. Der vil også 
blive annonceret separat.
Lokalrådet ønsker alle en god sensommer/ 
efterår, og vi vil løbende kommunikere på 
vores Facebook side, når vi har udvikling 
i projekterne/indsatserne.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk

Status fra Lokalrådet
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Rødekro 
Tlf. 73 66 18 00 · www.superbrugsenroedekro.dk

Vi 
støtter 
lokalt

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

FORELØBIGE TEGNINGER AF SKOLEANKOMSTEN
OMRÅDEFORNYELSEN I BOLDERSLEV

22

1:2000

n

skoleankomsten

spændende ankomst og leg
Beslutning om nedrivningen af gymnastiksal, SFO og den gamle skolebygning, vil efterlader 
skolen med et stort, tomt udendørsareal. Det fremtidige projekt ved skolen, sikrer en 
videreudvikling i Bolderslev samt opgraderer skolens nordligste areal.

Anlæggelsen af bølgende asfaltbakker og et udfordrende stiforløb, skaber en dynamisk og 
spændende ankomst til skolens arealer fra nord. Området bliver et sjovt og udfordrende 
landskab, som kan benyttes af børn 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. 

Den endelige udformning af skoleankomsten udarbejdes i samarbejde med repræsentanter fra 
Bolderslev skolen og Bolderslev Børnehus, som giver deres indspil til ønsker og behov for de nye 
udendørsfaciliteter. 

helhedsgreb
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
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ankomstskIlt

sveller tIl oPhold

sammenbIndende 
graFIske skIlte 

bakkelandskab

asFaltbane

leg og aktIvItet 
For alle
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klatreleg
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Baggrund
Det du læser her, er en kort status på 
Områdefornyelsen i Bolderslev. Målet 
med dette opslag er kort at give dig et 
overblik over, hvor områdefornyelsen 
står, og hvad der sker som det næste.
Politisk godkendelse af anlægsprogram 
og dispositionsforslag.

Den 14. maj 2020 blev dispositionsforslag 
og anlægsprogrammet forelagt for 
Vækstudvalget for Land og By. Materialet 
blev godkendt, hvilket betyder, at de tre 
anlægsprojekter: Sløjfen, Fritidspladsen 
og Tunnelparken overgår til næste 
projektfase – myndighedsbehandlingen. 
I denne fase udarbejdes detaljeret 
tegningsmateriale, der anmodes om 
de relevante tilladelser og føres videre 
dialog med øvrige myndigheder.

Skoleankomsten bliver 
et anlægsprojekt
Siden oktober 2019 og beslutningen om 
nedrivningen af Gymnastiksal og SFO 
har der været stor opmærksomhed på at 
kunne prioritere områdefornyelsesmidler 
til et projekt på byggetomten. 

Da projektet ikke oprindeligt har været 
en del af områdefornyelsesprogrammet 
fra 2018, har det krævet en særskilt 
tilladelse fra Trafik-, Bygnings- og 
Boligstyrelsen. Denne tilladelse kom den 
18. maj 2020. Det betyder, at projektet 
nu indgår som det fjerde anlægsprojekt i 
områdefornyelsen.

Projekter på 
forskellige stadier
De tre projekter Sløjfen, Fritidspladsen 
og Tunnelparken har været bearbejdet i 
samarbejde med jer i Bolderslev. Det er 
både sket i forbindelse med udarbejdelse 
af programmet såvel som i efterfølgende 
arbejdsmøder over det sidste års 
tid. Skoleankomsten har også været 
drøftet, men ikke på samme niveau 
som de øvrige tre anlægsprojekter. Det 
betyder, at der parallelt med klargøring 
til myndighedsbehandlingen for de 
øvrige tre anlægsprojekter, er gjort 
særlige tiltag for at drøfte perspektiverne 

for projektet Skoleankomsten. 
Tematikker og formgivning af 
projektet, Skoleankomsten er 
løbende blevet drøftet med den 
lokale styregruppe.

Plads til leg i 
Skoleankomsten
Den 29. maj 2020 blev der afholdt 
et møde med deltagelse fra 
Bolderslev Skole og Bolderslev 
Børnehus med særligt fokus 
på Skoleankomsten. Her 
blev deltagerne præsenteret 
for grundtankerne i forhold 
til udformning og design. 
Derudover blev der i dialog 
med de to institutioner drøftet 
indhold, funktioner og udtryk. 
Der var fra begge institutioner 
opbakning til designet. Et 
center med mulighed for ro og 
udfordrende klatreleg i sandet. 
Dette center er omgivet af en 
udstrakt asfaltflade med tre 
høje. På og mellem højene 
kan der køres på løbehjul, 
skateboard eller løbes, hvor 
man kan vælge forskellige 
spor alt efter, hvor meget 
man vil udfordre sig selv – 
se referencebilleder på den 
modsatte side.

Anlægsstart i 2021
Som det fremgår er flere af 
projekterne ved at køre de 
sidste etaper før de går i 
anlæg. Det er på nuværende 
tidspunkt forventningen, at 
der er fundet en entreprenør 
til det samlede anlæg i 
Tinglev og Bolderslev 
først i det nye år. Herefter 
er det forventningen, at 
anlægsarbejdet kan gå i 
gang op til påske 2021.

Til sidst er blot tilbage 
at ønske jer alle en god 
sommer!

SIDSTE NYT
OMRÅDEFORNYELSEN  I  BOLDERSLEV

Styregruppe holdt et gående møde om 
områdefornyelsesprojektet
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Vollerup Forsamlingshus
- udlejer lokaler til din fest, reception, mindesamvær og meget andet!

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

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

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

Bolderslev og Omegns
Husholdningsforening

Tlf.  21 76 21 06

Ingen annonce?
- vi finder en plads!

Kontakt  Hans Peter Jensen
tlf. 21 44 60 90

Vil du være Hjerteløber?
Lokalrådet inviterer til opstartsmøde for hjerteløbere 
d. 30. september 2020 kl. 19.00 i Bolderslev Fritidscenter.

Målet er, at vi har en gruppe med så mange som muligt i byen som hjerteløbere.
Lokalrådet har en ide om, at der  årligt vil blive afholdt et kursus vedrørende 
hjerteløber og førstehjælpsopdatering - så vi er helt klar når der er brug for os.
Tanken er at alle Hjerteløbere kender hinanden og kan dele erfaringer mv.

For hvert minut der går, fra en 
person falder om med hjerte-

stop, til hjælpen når frem, falder 
chancen for overlevelse med 10 
procent. Som hjerteløber  (du 
må gerne køre i din bil) kan du 

gøre en afgørende forskel ved at 
begynde hjertelungeredning og 
tage hjertestarteren i brug, før 

ambulancen ankommer.

Som hjerteløber melder man sig 
til at yde hjertelungeredning og 
bringe hjertestartere ud, når der 
er hjertestop i nærheden. Hjer-
teløberprojektet er en ordning, 
der skal give flere chancen for 
at overleve hjertestop uden for 
et hospital i Danmark. I dag får 
ca. 5.400 danskere hjertestop 
uden for hospitalet  hvert år. 16 

procent af dem overlever.

Lokal
biblioteket
I forrige nummer af Aktivitetsbladet for-
talte vi om de problemer, vi har med 
manglende opbakning fra byens borge-
re. Vores opfordring til at melde sig som 
frivillig gav ikke noget resultat. 
Det ser derfor ud til, at Værestedet med 
bogudlån formentlig lukker med udgan-
gen af 2020.
Vi har et møde med kommunens leden-
de bibliotekar i september, hvor vi skal 
drøfte, hvornår og hvordan bogudlånet 
skal lukkes, bl.a. hvad der skal ske med 
vores store, alsidige beholdning af bø-
ger m.m.
Indtil videre har vi fortsat åbent hver tirs-
dag fra 15-17 og mandage i lige uger 
fra 19-21.

På bestyrelsens vegne,
Merete Christiansen
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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

BO
LD
ER

SLEV-VOLLERUP

U
NGDOMSFORE

NI
NG

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

DyrenesNetsalg.dk
Alt til dit kæledyr online

Du nye spillersæt er sponsoreret af:

Brdr. Bonnichsen El
Todsbøl Maskinstation v/Kristian Jessen
Rødekro Smedie
Henning Sejer
Brovig Maskiner
P. Kristensen ApS

Vi vil gerne takke vore sponsorer for de 
fine sæt. Dejligt når de lokale firmaer 
støtter de lokale foreninger.
Vi glæder os til at bruge dem i den nye 
turnering til efteråret. Vi nåede desværre
kun at bruge dem en gang i sidste 
sæson, da Coronaen satte en stopper 
for den.

Lone Vilstrup Kristensen

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

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

Sæsonstart den 2. september 2020.
Mød op og prøv om det er noget for dig, 
der er ingen forudsætninger for at spille 
med – kun godt humør.
Vi plejer at have et hold med i DGI’s 
turnering, men det bestemmer man selv
om man har lyst til.

Vi håber at se såvel nye som »gamle« 
spillere.

Har du spørgsmål så ring til 
Birgit 27 52 81 16 eller 
Lone 22 42 00 20.

BVU volley fik nye spillersæt

Hej alle interesserede volleyspillere
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SEPTEMBER 
Generalforsamling:
Onsdag, den 16. september 2020 kl. 
19.00 på Bolderslev Forsamlingshus.
Den årlige generalforsamling, som vi ikke 
fik afholdt i april i år, da den blev aflyst 
p.g.a. Corona-krisen.
Af hensyn til traktementet ønskes tilmel-
ding senest den 7./9.-20

Efter generalforsamlingen har vi inviteret 
Den Blå Oase i Aabenraa, som vil fortælle 
om deres arbejde.
Den Blå Oase er et værested for en-
somme, psykisk syge og misbrugere. 
Den Blå Oase hjælper mennesker, som 
kommer der, med næsten alt, hvad de 
har brug for.

OKTOBER 
Besøg på Andels-
Kartoffelfabrikken 
Sønderjylland:
Tirsdag den 20. oktober 2020  
kl. 19.00
Vi mødes på Bolderslev Skole kl 18.30, 
hvorefter vi sammen kører til Kartoffel- 
fabrikken i Toftlund, Tøndervej 3, 6520 
Toftlund. Kom og se og hør om hvordan 
vores kartoffel bliver til kartoffelmel. I 
Pavillonen vil pensionerede medarbejdere 
først vise en lille film, inden vi kommer 
på rundvisning på fabrikken. Derefter 
kommer vi tilbage til Pavillonen, hvor 
vi kan stille spørgsmål og nyde vores 
medbragte kaffe og kage.
Tilmelding senest den 9./10./-20. For 
medlemmer med ledsager
Max 40 personer - først til mølle princip.
Pris kr 30,- pr.pers. Medbring selv kaffe 
og kage.

NOVEMBER
Chokolade med 
David Adomeit:
Mandag den 30. november 2020  
kl. 19.00
Mandag den 7. december 2020  
kl. 19.00
Vi skal sammen med David Adomeit lave 
luksus chokolader. David Adomeit er 23 
år og er uddannet kok og chokolatier. 

David  har været ansat på nogle af de 
bedste Michelinrestauranter og arbejder 
nu  på Fakkelgarden. David har netop 
opstartet sit eget køkken i Hjordkær, hvor 
han laver luksuschokolader og kager. Vi 
mødes på Bolderslev Skole kl 18:40 og 
kører i samlet flok til adressen »Alt 4 Dig«, 
Nybølvej 29, 6230 Rødekro.
Tilmelding senest den 19./11.-20. Kun 
for medlemmer.
Max 12 personer pr. aften - først til mølle 
princip.
Pris kr 150,- pr. pers. Medbring selv kaffe.

JANUAR 
Besøg på 
Julemærkehjemmet i 
Kollund:
Mandag den 11. januar 2021  
kl. 19.00
Vi mødes på Bolderslev Skole kl 
18:30, hvorefter vi sammen kører til 
Julemærkehjemmet i Kollund, Fjordvejen 
20, 6340 Kruså.
Her vil forstander Lasse Balsgaard tage 
imod os, og vi vil få en rundvisning af 
børnene. Derefter  er der kaffe og kage 
og forstanderen vil fortælle lidt mere om 
Julemærkesagen  og det vigtige støtte-
arbejde.
Tilmelding senest den 4./1.-21. For med-
lemmer med ledsager.
Pris kr 50,00 pr.pers.

FEBRUAR 
Små retter med Tina Nielsen:
Tirsdag den 9. februar 2021  
kl. 19.00 på Bolderslev Skole
Onsdag den 10. februar 2021  
kl. 19.00 på Bolderslev Skole
Tina Nielsen kommer og laver små retter 
»lidt rart i en fart« i skolekøkkenet.
Tilmelding senest d. 1./2.-21. Kun for 
medlemmer.
Max 12 pers. pr. aften - først til mølle prin-
cip.
Pris kr 75,- pr.pers. Foreningen er vært 
med kaffe/te.

MARTS
Tøsetur til Restaurant Royal, 
Aabenraa:
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 18.30
Kom med til en tøsetur. Vi mødes på 
Bolderslev Skole kl 19:00, hvorefter vi 
sammen kører til Restaurant Royal i 
Aabenraa, Nørretorv 1, 6200 Aabenraa.
Vi vil få lidt at spise, og samtidig skal vi 
rigtig hygge os sammen. Menuen er be-
stilt på forhånd - hovedret samt dessert. 
Lad dig forkæle - en friaften for dig i køk-
kenet.
Tilmelding senest den 17./3.-21. Kun for 
medlemmer.
Pris: kr 150,- pr.pers. Drikkevarer mm 
betaler man selv.

APRIL 
Generalforsamling:
Tirsdag den 13. april 2021 kl. 19.00 
på Bolderslev Forsamlingshus.
Den årlige generalforsamling, hvor vi 
gerne modtager gode forslag til næste 
års program. Er der ting, vi kan gøre 
anderledes?
Af hensyn til traktementet ønskes tilmel-
ding senest d. 6./4.-21.

Efter generalforsamlingen er der foredrag 
ved Karen Thomsen.
Karen Thomsen fortæller om en barndom 
som børnehjemsbarn i Højer, og hvordan 
hun som voksen fandt og fik kontakt til 
sine såvel danske som tyske søskende.

MAJ 
Besøg på Petersens tegl:
Torsdag den 6. maj 2021 kl. 19.00
Vi mødes på Bolderslev Skole kl 18.15.
Vi kører til Petersens Tegl, Nybølnordvej 
14 i Egernsund, og her vil Bjarne tage 
imod os og fortælle og vise os rundt.
Efter besøget og rundvisningen tager vi til 
Den Gamle Kro i Gråsten, hvor vi slutter 
af med kaffe/te og kage.
Tilmelding senest d. 29./4.-21. For med-
lemmer med ledsager.
Pris kr 75,- pr.pers. inkl kaffe/ te og kage.

På Bolderslev og Omegns 
Husholdningsforeningens vegne
Hanne Højbjerg

Bolderslev og Omegns 
Husholdningsforening Nyt program er klar 
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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

Vi har jo også været hårdt ramt af Corona- 
nedlukning. Det lykkedes dog at få lov til 
at starte op i juni, så vi nåede heldigvis 
et par møder inden sommerferien, og 
dermed få sluttet året af.
Nu er vi til gengæld helt klar til en ny 
sæson. Vi starter igen den 17.08.20 kl. 
17.00. Der er opstart for alle grene, så 
kom frisk både hvis du er rutineret spejder
- eller hvis du godt kunne tænke dig at 
prøve, om det er noget for dig. Man er altid 
velkommen til at møde op om mandagen 
kl. 17. Vi tager nye medlemmer ind hele 
året. Efter hvad jeg har hørt, starter man 
med et »uartig-løb« den 17.
På det første møde vil man få udleveret 
program for efterårssæsonen, så man 
lidt ved, hvad man har at glæde sig til 
hver gang.

Vi mangler hjælp
Leder-hjælpere:
Hos spejderne har vi nogle gode ledere. 
Vi kunne dog godt tænke os lidt flere, så
der er lidt mere tid til hvert enkelt barn. Så
hvis du er gammel spejder, eller hvis du 
bare godt kan lide at lave noget i naturen,
og har lyst til at have med børn at gøre,
 å kunne vi virkelig godt bruge din hjælp.

Kasserer:
Hvis du er interesseret, er du velkommen

til at komme forbi om mandagen og høre
lidt mere, også hvis du fx bare kan hjælpe
en gang imellem. Da vores nuværende 
kasserer ønsker at stoppe, er vi på udkik 
efter en ny. Så hvis du har mod på og lyst 
til at overtage hvervet, så skal du være 
meget velkommen til det. Du vil få en 
grundig oplæring, og vores økonomi er 
pt. ok, så der er, så vi kan betale vores 
regninger. Vi skal bare finde en, der vil 
styre det.

OK kort
Hvis du gerne vil hjælpe os økonomisk, 
så kan du hjælpe stort set gratis, ved 
at gå ind på OK og oprette et OK-kort. 
Det er gratis, men det betyder, at vi får 

et beløb, hver gang du bruger dit kort. 
Det man skal gøre, når man opretter OK 
kortet, er at gå ind at vælge, at man vil 
støtte Urnehovedgruppen i Bolderslev. 
Så det er nemt og billigt.

Til sidst vil jeg bare lige nævne, at vi 
holder generalforsamling den 31.08.20 
kl. 18.00 i spejderhuset, og at vi stadig 
modtager aviser og blade i containeren 
hos vognmand Preben Kristensen.

Og så glæder vi os til at tage imod alle 
spejdere nye som gamle, til nogle sjove 
timer

Nyt fra spejderne ...
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      Kim Larsen show

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

Pay and play

Bolderslev Fritidscenter

Borgerspisning
Sæt allerede nu  X  i kalenderen

• Mandag, den 21. september 2020 (boller i karry)
• Mandag, den 19. oktober 2020 (hvidkålsbudding)
• Torsdag, den 26. november 2020 (grønlangkål med det hele)
• Efter spisningen serveres kaffe/småkager

Borgerspisningen foregår i forsamlingshuset kl. 18.00.
Pris:  75,00 kr. for voksne -  børn (under 12 år) kr. 35,00.
Øl, vand og vin kan købes.

Tilmelding til  bofc6392@gmail.com, 
eller 7464 6505 senest 7 dage før.                          

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 74 64 65 05.
Billetpris: kr. 200,00 incl. lidt godt til ganen.

Bolderslev Forsamlingshus
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COVID-19 har haft alvorlige konsekvenser
for danskernes hverdagsliv, og selvfølge- 
lig også for idræts- og fritidsaktiviteter.
Regeringen har taget mange og store 
beslutninger igennem COVID-19 perio- 
den.
Alle kommunale haller er åbnet igen, og
de samme regler gælder også for de 
selvejende haller.
Onsdag den 5. august blev der afholdt 
bestyrelses/kontaktudvalgsmøde, hvor 
den kommende indendørs sæson blev 
planlagt. Alle var mødt, og alle er meget
opsatte på, at sæsonen bliver en succes
trods den bratte afslutning i forårs- 
sæsonen, hvor Corona nedlagde hele 
foreningslivet.

Vi overholder selvfølgelig alle retningslinjer 
og følger løbende med i beslutninger og 
regler, der hele tiden ændrer sig.
Fra starten vil det blive sådan, at alle 
udøvere møder op omklædte og 
tager bad når de kommer hjem – da 
myndighederne har besluttet at alle 
bade- og omklædningsrum skal rengøres 
og desinficeres efter hver aktivitet, og 
det har vi ikke ressourcer til – det er 

selvfølgelig som situationen er lige pt. 
Dette kan ændre sig i løbet af sæsonen 
– cafeteriet må gerne benyttes, bare 
man overholder de gældende regler 
med afstand og sprit.
Der er monteret spritdispensere i 
forgangen, inde i hallen lige ved døren og 
ved podie på modsatte side. Endvidere
bliver der lavet nogle kasser med sprit 
og klude, der skal bruges ved op/
nedtagning af net/stænger til badminton 
og alle redskaber, der ellers bliver brugt til 
aktiviteter, skal sprittes efter brug – dette 
vil de forskellige ledere og instruktører 
have styr på.
På hjemmesiden coronasmitte.dk har 
de danske myndigheder samlet alle 
informationer om COVID-19. Her kan I 
hele tiden følge status på reglerne.

I bestyrelsen og udvalgene glæder vi os 
helt vildt til at komme i gang – håber vi
ses i hallen rigtig mange gange i løbet af
den kommende sæson.

 
På bestyrelsens vegne
Jørgen Fink Jørgensen
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BVU ser frem til en 
forrygende indendørssæson

ST  !COVID-19
P

ST  !COVID-19
P

ST  !COVID-19
P

Uge 36 starter seniorspillerne, 
hvor vi håber, der bliver støttet 
godt op om aktiviteten ligesom 
sidste år.
Vi fik desværre ikke den af- 
slutning, som var planlagt, men 
kan se frem til den efter denne 
sæson.
Børn starter i uge 37, mandag 
den 7. september kl. 16-17.
Vi har igen i år 2 dygtige 
trænere,
som glæder sig til at se mange 
spillere igen i år. Trænerne er 
fyldt med energi og gode ideer 
- så kom ned og prøv.
I kan også prøve badminton til 
BVU og skolens aktivitetsdag, 
hvor man ligeledes kan få en 
snak med Lorens og Annika.
Der hænger spritdispenser i 
hallen, så HUSK at bruge den 
både før og efter spillet.
Håber på en god sæson.
Vel mødt

Badmintonudvalget
Gitte Jørgensen

Sæsonstart
BADMINTON

Vi har haft en lille fremgang i antallet af 
medlemmer. Vi er i år 24 medlemmer, 
hvoraf de 10 er børn. Hvis du gerne vil 
prøve om tennis er noget for dig, er du 
velkommen til at komme ned på ba-
nerne tirsdag/torsdag fra kl. 18.00. Så 
er der nogen, der vil tage sig af dig. For 
børnene er det fra kl. 16.30 om tirsda-
gen.

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

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

Vi kan godt 
bruge en el-
ler 2 personer mere, 
der vil være medlem af ud-
valget. Hvis du er interesseret, 
så kontakt 
en af ovennævnte.

Birgit Jessen  

Nyt fra tennisklubben
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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

Maskinforretning A/S
6360 Tinglev

Tlf. 74 64 40 94

HANS HOLM

Idræt for alle
Efter lang nedlukning på grund af Corona, 
fik vi endelig lov til igen at starte vores 
aktiviteter. Vi har også savnet samværet, 
hyggestunderne og ikke mindst det 
sociale.
Vi håber, at alle trods alt har haft en god
sommer.

Petanque
Vi fik en rigtig god start på Petanque om
end med forsigtighed. Og med 15 
deltagere. Vi skulle jo huske at spritte 
af og holde afstand. Det kunne godt 
være en udfordring på banerne, men 
med omtanke gik det fint. Vi måtte dog 
de første par gange ikke få fælles kaffe, 
men det styrede 
Leif med hård hånd, og ved fælles hjælp 
kan meget jo lade sig gøre. Dog kan vi 
ikke holde vores venskabsstævne med 
Tinglev i år.
Der er klubmesterskab den 28. sep- 
tember.

Krolf
Vi startede med forsigtighed Krolf. Der 
var regler, der skulle overholdes, men Leif 
havde planlagt alt. Æ Kasten blev lukket 

 af, for det var ikke tilladt at sidde sammen 
og heller ikke få kaffe. Vi startede med at
spritte af og blev med hård hånd 
ordineret til hver sin side, så vi ikke var 
flere, end vi måtte være. Da vi skulle 
trække numre, kunne vi gå hen og pege 
på den brik, vi ville have, og så var det 
Leif, der vendte den, så der ingen smitte 
var. Og så kunne spillet begynde. Det var 
dejligt at komme i gang igen og snakken 
gik lystig.
Det havde vi glædet os til, og det er også
glædeligt, at vi er 35 spillere. Men en 
ting vi mangler, er stævnerne med vores 
naboklubber. Så er det jo godt, vi har 
vores eget præmiespil den sidste onsdag 
i måneden. Der skal lyde en stor tak til 
Jørgen, fordi han holder banerne så fine.
Det er jo en fornøjelse at spille på dem, 
og det er superfint, han også slår stier 
rundt i parken.

Rømø
Så har vi været på Rømø og spille Krolf. 
Det var en super dejlig dag med solskin 
og lidt blæst. Leif havde lavet nogle gode
baner, som gav nogle sjove spil, da 
vinden godt kunne flytte kuglerne lidt i 
den forkerte retning. Vi spillede 2 runder, 

så var der kaffe, og der blev trukket nye 
hold. Så spillede vi 2 runder mere. Da vi 
var færdige, var der ca.1 time til spisetid.
Nogle brugte den på Lakolk, andre kørte
direkte om til Astrid og Laurids, hvor 
vi igen i år skulle grille og have nogle 
hyggelige timer. Og til slut blev flaget 
sunget ned, og så var det farvel og tak 
for endnu en vellykket dag.
Tusind tak til Leif, Christa og Bent og 
ikke mindst til Astrid og Laurids for en 
skøn dag. Og tak til alle deltagerne for 
det gode humør og til Svend Erik for 
fotograferingen.
Vinder blev Britta Lorenzen, nr. 2 Frank 
Kroner og nr. 3 Christine Bonde.

Der er klubmesterskab den 22. sep-
tember.

Motion og Samvær
Vi starter Motion og Samvær den 1. 
oktober. Vi håber ikke, der bliver alt for 
mange restriktioner, men vi skal jo passe 
på hinanden og spritte og vaske hænder 
og ikke sidde for tæt, men det løser vi til 
den tid. Vi håber at se jer alle igen og tag 
lige naboen med - altid dejligt, når der 
kommer

Ingen
annonce?

- vi finder en plads!

Kontakt 
Hans Peter Jensen

tlf. 21 44 60 90
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Vi er en gruppe, der går hver onsdag kl.
9.30, og der møder rigtig mange op. Vi 
kan være alt lige fra 5-6 til 18. Det kan 
dog godt mærkes, det er ferietid.
Vi går en del ud af byen, bl.a. Bredhøjvej
og Toppehøj. Vi har også været i Bolder-
slev skov og en tur ud til Ulla Glaser, 

hvor vi gik ad Poulskrovej, Årtoft plan- 
tage og rundt ved Golfbanen. Det er 
nogle rigtig gode ture på ca. 5 km hver 
gang, og det tager ca. 1 time. Der bliver 
snakket og drøftet det botaniske, så vi 
lærer nye blomsternavne og finder nye 
stier rundt omkring.

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      

Vi går sammen
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Nyt fra Seniorklubben
Seniorklubben starter endelig igen 
d. 12. august 2020 efter en lang 
nedlukning pga. Corona og sommer- 
ferie. Det bliver dejligt at mødes og 
få et godt hold snak samt gang i de 
forskellige spil.
Vi mødes i Bolderslev Forsamlings- 
hus hver onsdag fra kl. 14.00– 
16.00, det koster 15 kr. pr gang. 
Bent Nielsen kan kontaktes på tlf.  

23 46 57 15 for yderligere information.
Kniplepigerne starter d. 2. septem- 
ber. Vi mødes onsdage i lige uger 
fra kl. 13.30 – 16.30 i Bolderslev 
forsamlingshus. Man behøver ikke 
at kniple, men må meget gerne lave 
anden form for håndarbejde.

Vi drikker kaffe fælles med Senior- 
klubben.
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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

Bolderslev Hovedgade 3 er igen blevet 
til frisør salon, denne gang under navnet 
byHELMS.
Efter 2 dejlige børn, barsel og en lille 
omvej i Rødekro, var tiden inde til at 
bestemme selv. I samarbejde med min 
bror Steffan Helms, bød muligheden sig 
for at åbne salon i Bolderslev igen, det 
har jeg bestemt ikke fortrudt, TAK for 
en helt fantastisk opbakning og alle de 
søde ord fra nye som gamle kunder. 

Jeg glæder mig til at lave nyt lækkert hår 
lige fra klip til spændende farver, krøl-
ler og flotte opsætninger. Jeg prøver at 
lægge lidt billeder af mit arbejde op på 
Facebook under siden byHELMS. 
Salonen vil være åben efter aftale, der er 
mulighed for at booke online på www.
byhelms.dk eller ved at ringe på nr.  
42 40 63 92.
Som noget nyt i salonen bruger jeg de 
super skønne INsight produkter fra Ita-

lien, som er miljøvenlige og indeholder 
min. 96% naturlige ingredienser, de er 
veganske, fri for syntetiske farvestoffer, 
bruger genanvendt  polyester-flasker, 
samt de har egne marker, hvor de dyr-
ker ingredienserne til deres produkter. 
Produkterne er fri for parabener og MIT, 
allergene frie dufte, nikkel testet og sili-
kone fri.

Frisør Anette Helms atter tilbage

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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Her i dette jubilæumsår er det utrolig 
dejligt at kunne sige, at vi pludselig har 
fordoblet vores medlemstal (fra 3 til 6) 
– og i øvrigt har set banen blive brugt 
praktisk talt hver eneste dag af gæste-
spillere fra både nær og fjern. Og banen 
og anlægget bliver rost i den grad.
Især er det lækkert, at græsset bliver 
klippet i baner, såkaldte fairways. Det 
giver banen og dermed oplevelsen et 
solidt løft.
De nye medlemmer, Mary og Bent Da-
vidsen fra Rødekro, samt Rasmus Bak 
fra Uge, har sat ord på deres oplevelser.
Fra Mary og Bent lyder det:
Vi prøvede disc golf for første gang for 
ca. 1 år siden på en bane i Nord Sjæl-
land og syntes på det tidspunkt, at det 
faktisk var nyt og sjovt, men efteråret 
ramte og vejret blev dårligt, så det blev 
ikke til mere. 
Til mors dag i år fik jeg (Mary) et startsæt 
med 6 discs. Vi tog til banen i Bolder-
slev (9 kurve bane) for at prøve de nye 
discs. Starten var en anelse svær, for di-
scene fløj til højre og venstre og gemte 
sig i diverse brændenælder og andet 
buskads.  Men det var sjovt, specielt er 
banen i Bolderslev meget pæn og vel-
holdt og banens sværhedsgrad er god 
til nybegyndere, men der er også nogle 
steder hvor det kræver lidt mere erfaring 
at ramme kurven.
I juni prøvede vi for første gang at del-
tage til træning en mandag aften – dette 
selv om vi var nybegyndere. Vi blev godt 
modtaget og fik en god gennemgang 

af banen og nogle tips til hvordan, man 
bruger de forskellige typer discs – skal 
der skydes langt, mellem, kort og/eller 
om der er vind. Specielt kasteteknik-
ken, som er en del anderledes end den, 
man brugte før, når man kastede discs 
(frisbee) til hinanden ved stranden. Men 
man bliver hurtigt grebet af disc golf når 
man bliver klogere på kasteteknikken og 
hvordan discene skal bruges. 
Det er en sport, hvor det er let at komme 
i gang, discene koster et sted mellem 
80-150 kr. og så er det bare at komme 
derudaf.
I løbet af sommeren har vi prøvet for-
skellige andre baner, men vi må konsta-
tere, at banen i Bolderslev stadigvæk er 
vores favorit bane. 
Jeg (Bent) går stadigvæk til træning om 
mandagen, mens Mary gerne vil være 
lidt mere øvet, inden hun deltager i træ-
ningen. Det kunne dog være fint, hvis 
der kom nogle kvinder til træning så vi 
kunne lave et kvinde-begynderhold om 
mandagen.
Rasmus fortæller:
Min interesse for disc golf blev vakt for 
snart 10 år siden, da jeg besøgt min 
fætter, der på det tidspunkt boede i 
Charleston, South Carolina, USA.

Tæt på hans hjem lå en bane i en blan-
ding af tæt skov og sump, hvor vi prø-
vede kræfter med sporten.
Siden er det ikke blevet til meget spil, 
men da jeg læste opslaget i Aktivitets-
bladet om at BVU søgte spillere til ba-

nen i Bolderslev, fik jeg mod på at prøve 
igen.
Jeg er ikke blevet skuffet. Banen består 
af 9 huller i varieret terræn, der giver mu-
lighed for at øve såvel lange kast som 
korte præcisionskast. Det er en bane, 
som andre disc golfere i landet gerne 
kører til.
Til træningerne har klubbens faste spil-
lere ydet god og kyndig vejledning.
Tålmodigheden har heller ikke fejlet no-
get, når man som nybegynder har ka-
stet disc’en i mosen eller i et brombær-
krat og man sammen forsøger at finde 
den igen. Det skal lige indskydes, at det 
også kan ske for de mere erfarne spil-
lere.

Alt i alt er det en meget medrivende 
sport. Der findes ikke noget bedre end 
et kast tæt på eller i kurven, ligesom der 
ikke findes noget mere frustrerende end 
et kast, der lander langt fra målet.
Jeg kan kun opfordre alle, der har den 
mindste interesse i at afprøve spillet, til 
at møde op til et træningspas.
Lækkert at få så positive feedback. Vi 
håber inderligt, at det kan inspirere an-
dre til at være med.
Hvis du får lyst til at prøve, starter vinter-
sæsonen lørdag d. 10. oktober kl.10.00
(sommersæsonen slutter mandag d. 28. 
september kl. 19.00 – og d. 3. oktober 
har vi klubmesterskab – kun for med-
lemmer).
Kontakt evt. Paul Fuglsang på 
tlf. 5154 8161.

10 år med disc golf i Bolderslev

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



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

Urnehoved Tingsted har ny historisk 
stensætning og nye grundlovsmødeta-
lere på programmet

Af Julie Kolbeck

Urnehovedselskabet afviklede grund-
lovsdag den årlige generalforsamling, 
hvor både nye talere til grundlovsmødet 
2021 blev fastlagt og en ny stensætning 
blev indviet. Hertil fik bestyrelsen også en 
ny formand.
Det årlige Grundlovsmøde på Urnehoved 
Tingsted var i år aflyst grundet Covid-19, 
men det betyder ikke at bestyrelsen har 
ligget på den lade side. I stedet mødtes 
man til generalforsamling for at plan-
lægge næste års møde samt indvie en 
ny sten, der bliver den 10. i rækken af 
mindesten.
Stenen, der læser »Folkenes selvbestem-
melsesret blev grænsefredens grundlag, 
1920-2020«, rejses i anledningen af 
100-året for genforeningen, men også 
for at markere, at den grænse som på 
demokratisk vis blev fastlagt i 1920, har 
været med til at sikre fred i grænselandet. 
Noget der er ganske særligt, hvis man 
spørger forskningsleder i Rigsarkivet i 
Aabenraa Hans Schultz Hansen, som har 
bistået Urnehovedbestyrelsen i arbejdet 
med stenens opsætning og inskription:
»Det særlige ved Sønderjyllands gen- 
forening med Danmark i 1920 var, at den 
skete efter en folkeafstemning, hvor folk 
blev spurgt om, hvilket land de foretrak 
at høre til. Tre fjerdedele ønskede at høre 
til Danmark, og derfor blev det sådan. 
Dermed sejrede det demokratiske princip 
over magtpolitikken, som havde udfoldet 
sig i 1800-tallet med de to slesvigske 

krige 1848-50 og 1864,« fortæller Hans 
Schultz Hansen og fortsætter:
»Det betød, at flest mulige mennesker 
i grænselandet blev tilfredse med den 
nye grænse. Det blev grundlaget for, at 
der i løbet af 1900-tallet kunne vokse en 
gensidig accept frem af 1920-grænsen 
og af hinanden«.
Hans Schultz Hansens ekspertviden har 
været afgørende for bestyrelsen, der er 
meget bevidste om det store ansvar og 
de tilsvarende store overvejelser, der føl-
ger med, når man rejser en ny sten på et 
tusind år gammelt tingsted. 
»Det var helt centralt for bestyrelsen at 
rejse en sten med et budskab, der – i 
respektfuld tråd med den eksisterende 
stensætning – både var historisk korrekt, 
tydeligt i sin formulering og ikke mindst 
fremtidssikret,« siger ny formand i 
bestyrelsen Per Rasmussen, som 
tilføjer, at opsætningen er godkendt af 
fredningsmyndighederne og doneret af 
BHJ Fonden.
Hans Schultz Hansen mener også, 
det er oplagt at rejse endnu en sten på 
Urnehoved, da det taler ind i en årelang 
tradition for at sætte sten i forbindelse 
med grænsen og dennes historie. I 
mindeparken finder man derfor allerede 
to sten, der markerer grænsedragning, 
herunder stenen med inskriptionen »Vi 
stemte os hjem« til minde om afstemningen 
i 1920 samt en sten uden indskrift:
»På denne sten håbede initiativtagerne 
til mindeparken, at der ville komme en 
indskrift om Sydslesvigs tilbagevenden 
til Danmark – det var der mange, som 
drømte om i anden halvdel af 1940'erne. 
Men det er ikke længere aktuelt i dag, 
og derfor er det naturligt med den nye 

sten, som i bogstavelig forstand bliver en 
»slutsten« for markeringen af grænsen 
på Urnehoved,« fortæller Hans Schultz 
Hansen, der foruden formanden for 
Danske Regioner Stephanie Lose også 
vil optræde på talerprogrammet ved 
næste års grundlovsmøde. 
Her vil han blandt andet vil fortælle yderli-
gere om stenens baggrund og betydning 
– hvis budskab om demokrati og fred i 
øvrigt går fint i tråd med den årlige fejring 
af Grundloven:
»Det er stadig vigtigt at markere 
Grundlovsdag, fordi vores frie forfatning 
aldrig kan blive en selvfølge, selv om 
de fleste af os oplever den som sådan, 
eftersom vi lever i et stabilt demokrati. 
Men udviklingen i andre lande viser med 
al uønsket tydelighed, at magtpolitik og 
undertrykkelse stadig hersker,« siger 
Hans Schultz Hansen.

Rokade i bestyrelsen
Generalforsamlingen bød desuden også 
på rokering internt i bestyrelsen, eftersom 
Mie Bach meddelte, at hun ikke modtog 
genvalg som formand og indtræder der-
for i stedet som næstformand ved næste 
generalforsamling 2021. Den nu tidligere 
næstformand Per Rasmussen blev i den 
forbindelse valgt som ny formand, der 
slutteligt takkede Mie Bach for otte års 
formandskab, hvor både selskabet og 
tingstedet har gennemgået en flot udvik-
ling.
Jørgen Friis Møller og pladsmand Henrik 
Frees modtog desuden genvalg, imens 
Kirsten Bertelsen ikke genopstillede. Øv-
rige bestyrelsesmedlemmer er Per Chri-
stiansen, kasserer Thorbjørn Staugaard 
og presseansvarlig Julie Kolbeck. 

Bolderslev Hovedgade 3 
6392 Bolderslev

byhelms@byhelms.dk
www.byhelms.dk

Tlf. 42 40 63 92

Nyt fra Urnehoved Tingsted
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Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78

Kr. Himmelfartsdag, torsdag d. 21. maj 
2020 afholdt Bolderslev Cannonball jubi- 
læumsløb for 3 løbere fra Bolderslev, 
som løb deres halvmarathon nr. 100, og 
1 løber som løb sit halvmarathon nr. 50. 
Pga. Corona og forsamlingsforbud blev 
arrangementet afholdt med ganske få 
deltagere.

Oprindeligt skulle jubilæumsløbet være 
afholdt i forbindelse med Pandekageløbet
i Møgeltønder d. 5. april 2020. Alt var 
forberedt og 250 løbere fra nær og 
fjern var tilmeldte, medaljer købt hjem 
og programmet fastlagt. Hele planen 
smuldrede sammen med mange andre 
ting, den dag Danmark lukkede ned midt 
i marts. »Siden begyndelsen af 2018 har 

vi stort set været til løbestævner hver 
weekend. Vi har kørt land og rige rundt, 
men også deltaget i flere løbestævner i 
bl.a. Tyskland og Norge«, siger Jytte og 
Finn, som løb deres første halvmarathon 
i efteråret 2016. »Det var meget hårdt at 
løbe de 21,1 km første gang, og da jeg 
kom i mål, var jeg sikker på, at det ville 
jeg aldrig gøre mere. Der skulle også gå 
nogen tid, inden vi for alvor kom i gang 
med den distance igen«, siger Finn.

Jubilæumsløbet blev afviklet i det flotteste 
vejr og efterfulgt af nogle hyggelige timer 
med bl.a. grillpølser og kartoffelsalat.
Blandt deltagerne var 2 repræsentanter 
fra Klub100 Halvmarathon, som over- 
rakte de eftertragtede medaljer med 
tilhørende certifikat.

350 halvmarathon
løbet af 4 Bolderslev Runners

Dorte Snabe, Jytte og Finn Jacobsen 

Andreas Paulsen
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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

De unge bruger den
Hej Bolderslev
 
Vi er nogle unge mennesker, som også 
er påvirket af corona og derfor heller 
ikke kan komme i byen og nyde natteli-
vet som vi gerne ville. 
Så vi er glade for at kunne bruge 
Markedsskoven. Men vi føler os lidt 
»overvåget« da, politiet allerede bliver 
tilkaldt klokken 21.00, uden nogen har 
været og fortælle os, at de synes, at 
musikken er for høj. Andre i området har 
ikke hørt os den pågældende aften. 
Vi er ikke ude på at genere nogen, vi 
prøver stadig at kunne være sammen på 
trods af omstændighederne, så en an-
den gang må I gerne komme og fortælle 
os det, så vi kan skrue ned inden politiet 
pludseligt står der.
Markedsskoven er for alle, men vi skal 
selvfølgelig alle respektere hinanden. Vi 
husker at rydde op efter os (men vi kan 
ikke snakke for alle) og er godt klar over 
vi ikke skal spille højt musik 
klokken 03.00 om natten. 
Men vi synes stadig også, 
at vi skal have lov til at være 
der.

En flok unge mennesker 
fra byen

Der bliver holdt Polterabend

Det sker mange forskellige ting i Markedsskoven ...

Kom da forbi  :-)

- inden politiet 

bliver tilkaldt ...
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Der bliver afholdt løb
Bolderslev Cannonball afholdt den 8. 
juli løb med start fra markedsskoven. 
23 løbere var tilmeldt, hvoraf 6 var 
Bolderslev løbere.

Udenbys løbere kom fra bl.a fra 
Hjordkær, Aabenraa, Løjt, Esbjerg, 
Kerteminde. 

Der blev løbet kvart- og halvmarathon, 
og ruten gik fra markedsskoven, Bol-
derslev Hovedgade, Bolderslev Skov-
vej, Oksevejen og vendepunkt ved Bul-
værk Facade, hvor der også var depot 
og så retur. 

Halvmarathonløberne løb turen 2 gan-
ge. 

Det var en god oplevelse at bruge mar-
kedsskoven som startsted, netop også 
fordi vi kunne benytte toiletfaciliteterne, 
nu hvor fritidscentret ikke var muligt 
pga. COVID-19. 

De næste løb bliver den lørdag 17. 
okt. hvor der kan løbes kvart, halv- og 
hel-marathon se www.Sportstiming.dk 
»BC Marathon #2«

Vi planlægger ligeledes et løb op til jul, 
d. 16. dec., hvor der også bliver muligt 
at gå 5,2 km samt løbe kvart- og halv-
marathon. 

Dorte og Finn

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

Det sker mange forskellige ting i Markedsskoven ...
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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

Selvom Corona-krisen endnu ikke er et 
overstået kapitel håber og tror vi på, at 
det igen bliver muligt at fylde hallen og 
forsamlingshuset op med glade gymna-
ster fra september 2020. 

NYT – NYT - NYT
Det nye tiltag i år bliver CrossDance. 
Kom og vær med til en gratis prøvetime 
i CrossDance søndag d. 13. september 
fra kl. 11-12 i Urnehovedhallen

Hvad er CrossDance og Cross-Gym?

CrossDance 
• er dansefitness for alle, uanset alder, 
form, størrelse og evne
• kombinerer flere fitnesselementer (dan- 
ce, bodytoning, cardio og balance). Mo-
dulerne er nøje sammensat, så der op-
nås den helt optimale træning

CrossGym
• er for alle, der vil i bedre form – en hur-
tig, effektiv og styrkende træning
• er et styrke- og konditionsprogram byg- 
get op omkring konstant varierende 
funktionelle bevægelser, der udføres ved 
høj intensitet

Hvor er der gymnastik henne i år?
Da gymnastiksalen i øjeblikket er under 
nedbrydning, vil der i år være gymnastik 
både i Urnehovedhallen, men også i Bol-
derslev Forsamlingshus. 
Programmet for den kommende sæson
Hold øje med vores hjemmeside (www.
bvu.dk) under gymnastik, Tinglev Uge-
blad og Facebook for nærmere informa-
tion. 

Holdbeskrivelser kan ses og tilmelding 
kan ske på www.bvu.dk under gymna-
stik.
Vi glæder os til at se dig på et af holdene 
i den kommende sæson. Tag en ven/ 
 

veninde/nabo under armen og mød op.  
Vel mødt og vi ses.

På gymnastikudvalgets vegne
Lone, Mette, Vera og Lis

Nyt fra GYMNASTIK

BOLDERSLEV FORSAMLINGSHUS

Motionsdamer   Tirsdag kl. 19.00 – 20.00 Start 06.10.20

Yoga 
(max. 14 på holdet)
10 gange Onsdag kl. 18.30 – 19.35 Start 23.09.20
Tilmelding og betaling inden opstart. Tilmelding mulig fra 31.08. 

URNEHOVEDHALLEN, BOLDERSLEV FRITIDSCENTER

Mor-Far-Barn 
(1-3 år) Mandag kl. 17.00 – 18.00 Start 14.09.20

Turbofluer 
Piger/drenge 3-5 år Tirsdag kl. 16.00 – 17.00 Start 15.09.20

De seje knejter 
Drenge 0.-2. klasse Tirsdag kl. 17.00 – 18.00 Start 15.09.20

De seje tøser 
Piger 0.-2. klasse Onsdag kl. 17.00 – 18.00 Start 16.09.20

Springmix 
Piger/drenge 
fra 3. klasse og opefter Torsdag kl. 17.00 – 18.15 Start 17.09.20

Motionsherrer Tirsdag kl. 19.00 – 20.00 Start 06.10.20

NYT CrossDance Onsdag kl. 19.00 – 20.00 Start 23.09.20 

CrossGym Torsdag kl. 18.30 – 19.30/20.00 Start 17.09.20
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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

I maj og juni måned indfandt der sig en 
ny hverdag på vores skole. Skoledage-
ne bød på nødundervisning og anderle-
des undervisning, end den vi alle kender 
fra den danske folkeskole. Traditionel 
fagopdelt undervisning med forskellige 
lærere, har været erstattet af en mere 
helhedsorienteret undervisning med få 
daglige lærerskift. Dagene gik og hurtigt 
nærmere vi os sommerferien og sidste 
skoledag. Covid-19 eller ej så blev det 
en festlig og sjov afslutning på skoleåret, 
som mange elever forhåbentlig vil huske 
tilbage på med glæde.

Vores nedbrydning af den gamle bygning, 
ombygning af ny multisal samt etablering 
af legepladsen »Skoleankomsten« på 
byggetomten bliver efterhånden til 
virkelighed. Nedbrydningen er godt 
i gang og tegningerne til multisal og 
legeplads tager form i juli og august 
måned.

Statusbilleder på nedbrydningen sidst i 
juli måned. Den indvendige miljøsane-
ring var næsten afsluttet. Alt indvendig 
beklædning, div. gulvtyper samt maling, 
lim o.l. var fjernet fra gulve, vægge og 
lofter. 

 
 

Den første hele uge af nedbrydningsfa-
sen var overstået d. 18. juli. Udefra var 
nedbrydningen ikke særlig synlig, da der 
stadig kun blev arbejdet med den ind-
vendige miljøsanering.
 
Byggepladsen ifm. nedbrydningen af 
den gamle skole blev etableret d. 10. 
juli. Legepladsen ved bygningen forven-
tes afspærret ind til efterårsferien.
 
Torsdag d. 2. juli frigjorde John grund-
stenen fra 1959 som har prydet vores gl. 
bygning i 61 år. Grundstenen skjulte et 
grundstensdokument, plantegninger og 
datidens gangbare mønter.
Det var vores tidligere medarbejder Inge 
Nielsen som kendte til dokumentets 
eksistens gennem hendes tidligere job 
på kommunekontoret i Bolderslev. Stor 

tak til Inge for at fortælle historien som 
kastede en artikel i JydskeVestkysten 
af sig. Hele historien om Inge og 
grundstensdokumentet kan læses på 
jv.dk

Nyt fra Bolderslev Skole
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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!

Fredag d. 26. juni var sidste skoledag 
før sommerferien. Vores 6. kl. havde ar-
rangeret dagen i samarbejde med deres 
lærere og forældrerådet.
Der var fælles morgenmad for 6. klas-
se og lærere, underholdning i form af 
en quiz samt små sketches med sjove 
episoder fra klassens hverdag. Udklæd-
ning, rundboldkamp og tilnærmelsesvis 
traditionel karamelkast - dog med co-
rona sikrede retningslinjer. Afslutnings-
vis sang vi feriesangen i det skønneste 
sommervejr, siddende ude på bakken.
 

Torsdag den 25. juni holdt vi transloka-
tion for vores 6.kl. som afslutter deres 
skolegang på Bolderslev skole. Trivsels-
rådet havde arrangeret fællesspisning 
som blev nydt udendørs i det dejlige 
sommervejr - tusind tak for det. Efter-
følgende var der fællessang, taler og un-
derholdning. Mange tak til alle deltagere 
som var med til at gøre dagen speciel for 
vores 6. klasses elever.

Torsdag d. 18. Juni blev skolens gym-
nastiksal tømt for redskaber mm. så den 
var klar til nedrivningen.
Samtidig benyttede vi lejligheden til at 
indrette vores nye håndværk og design 
lokale således at vores it- samt hånd-
arbejdslokale blev klar til ombygning til 
multisal. Stor tak til alle hjælpere fra BVU 
og Bolderslev Skole. Der blev ydet en 
stor indsats af alle.

D. 4. juni udnyttede 1. klasse det gode 
vejr til endnu en tur til spejderhytten, 
hvor der bl.a. blev bygget huler og la-
vet blomsterkranse. Tak til spejderne for 
stor velvillighed ifm. lån af spejderhytte.
 

0. kl. arbejdede sidst i maj måned med 
færdsel og alle bestod gå-prøven med 
bravour.

3. kl. øvede d. 19 maj balance og tegn-
givning på cykelbanen. Alle elever be-
stod cykelprøven og kan hermed cykle 
til idrætsundervisning i hallen næste 
skoleår.
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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

D. 18. maj måtte vores 6. kl. endelig 
modtage undervisning på skolen igen. 
Vi glædede os så de blev festligt modta-
get med rød løber og flag.

1. Klasse var på endnu en tur til spej-
derhytten i uge 19. Der blev pustet sæ-
bebobler i piberensere , malet på sten, 
tegnet skyggetegninger og leget 3. 4. 5. 
6. og 7. Verdenskrig.
 

2. Klasse har lavet streetart.

0. klasse har lavet  4. Maj lysestager - så 
de sammen med os andre kunne sætte 
lys i vinduet for at markere Danmarks 
befrielse.
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Bolderslev Lokalråd arrangerer:

REN DAG I BOLDERSLEV
Lørdag den 19. september kl. 9.30

• Vi mødes ved Æ Kasten i Markedsskoven

• Indsamlingen foregår fra kl. 9.30-12.00

Efter indsamling af affald, er Lokalrådet vært for en grillpølse og en vand.
Af hensyn til forplejning bedes I tilmelde jer til Hans Peter tlf. 21 44 60 90 
el. hptj@mail.dk, gerne inden onsdag den 16. september 2020.

Kom og vær med til at gøre din by grønnere

Ren dag 
er et landsdækkende tiltag


