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Bolderslev Canonball 
afholdt hel-, halv- og kvartmaraton 

i et skønt oktobervejr

- lige til at tage ud!

Kimen
Indeholder



2      Aktivitetsblad - Nr. 4 - 2020

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: 
Birger Jørgensen, tlf. 21 61 68 17

VOLLEYBALLUDVALGET: 
Lone Kristensen, tlf. 22 42 00 20

TENNISUDVALGET: 
Birgit Jessen, tlf. 21 78 86 57

BADMINTONUDVALGET: 
Gitte Jørgensen, tlf. 22 23 67 86

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

BeTwEENklub 
Julie Kristensen, tlf. 22 55 61 67

FREM UGE 
Andreas Bonde, tlf. 74 64 63 60

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

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

VOLLERUP JAGTFORENING 
Henrik Bladt, tlf. 40 36 59 57

VOLLERUP FORSAMLINGSHUS 
Kurt Jørgensen, tlf. 51 31 48 30

URNEHOVEDSELSKABET 
Mie Bach, tlf. 60 49 68 09 

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

Bolderslev  
Forsamlingshus
- udlejer fest- og mødelokaler, 
borde og stole
Ring og hør nærmere
på 74 64 65 05 
bofc6392@gmail.com · www.forsamlingshus.net



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

tlf: 73 66 80 50

DJS.DK

Efteråret har atter indfundet sig, og det 
betyder, at der igen er fuld gang i gym-
nastikken i BVU.

Nyt tiltag i denne sæson
Vi har i år lavet et nyt tiltag med Cross-
Dance, som er en kombination af flere 
fitnesselementer, baseret på modulerne 
bodytoning, cardio, dance og balance.
Vi afholdt en CrossDance event søndag 
d. 13. september, hvor det var muligt at 
snuse til CrossDance. Det var dejligt at 
se, at ca. 40 havde lyst til at have en 
prøvetime i CrossDance. 
CrossDance er nu på programmet i 
BVU, og det er dejligt at opleve, at Ur-
nehovedhallen nu hver onsdag fra kl. 
19-20 fyldes med 25-30 CrossDancere. 
Det er muligt at betale i døren pr. gang, 
så kom frisk ned og se, om det ikke 
også skulle være noget for dig. 

COVID-19
Coronaen holder desværre stadig sit tag 
i os, hvilket betyder, at der i denne sæ-
son er nogen retningslinjer, som vi skal 
overholde. Alle gymnaster har fået et 
skriv med de forholdsregler, som gym-
nastikken i BVU har truffet.

Der er blevet sat ekstra sprit-stationer 
op, så alle kan ”sprittes af” både når de 
går ind og går ud igen. Forældre, der 
har mulighed for det, er blevet bedt om 
at aflevere deres børn ved døren, så vi 
undgår for ”meget trafik ” inde i forhallen 
/hallen.
I skrivende stund her ultimo oktober er 
der igen kommet nye retningslinjer fra 
myndighederne foreløbig gældende de 

kommende 4 uger. Børn og unge under 
21 år må fortsætte med at dyrke gym-
nastik. Der er andre regler for gymna-
ster over 21 år. Der vil blive kigget på 
muligheder for, hvordan voksenholdene 
kan fortsætte. Der vil løbende komme 
information på facebooksiderne ”Bol-
derslev”, ”Bolderslev info” og ”BVU 
Bolderslev Vollerup Ungdomsforening” 
samt de enkelte gymnaster vil få direkte 
besked, hvis der sker ændringer i ret-
ningslinjerne. 

En stor tak skal lyde til alle der her gør 
en indsats for at overholde reglerne, og 
især vores instruktører og hjælpetræ-
nere skal have en stor tak for det store 
arbejde I har. Det gælder både med at 
holde afstand med børnene så vidt det 
nu er muligt, for at få sprittet godt af, og 
det store arbejde med at rengøre alle 
redskaber efter brug. Vi håber på, at vi 
så i samlet flok kan nå i mål og alligevel 
få en god sæson.

Nye hold primo januar 2021
Vi starter som sædvanligt nye hold op 
primo januar 2021, så nåede du ikke at 
komme med på et hold ved sæsonstart, 
har du mulighed for at møde op, når der 
åbnes for nye deltagere på et af følgen-
de hold:
• Mor/far/barn
• CrossDance
• CrossGym
• Yoga

Hold øje med Ugebladet Tinglev, de 
ovenfor nævnte Facebook-sider og 
hjemmesiden BVU.dk for nærmere info.

Fortsat god sæson.

Gymnastisk efterårshilsen fra
Gymnastikudvalget

Vera, Lone, Mette og Lis

Nyt fra GYMNASTIK
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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
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NG

Vi træner ungdoms-badminton i hallen mandage fra 16-17. Der er et par pladser 
tilbage, så kom endelig forbi og få en prøvetræning. Ved spørgsmål, kontakt gerne 
Annika på tlf. 22543043.
Her er lidt fra Sidsel og Anna:

Vi starter med at løbe/lege for at opvarme. Så spiller vi lidt og feks. bytter makker en 
gang i mellem, og spiller kamp for sjovs skyld. Vi hygger og det er mega sjovt. Man 
lærer holdspil og at bakke hinanden op. Og man kan altid spørge trænerne om man 
må spille en kamp mod dem. Badminton går bare ud på at have det sjovt. Så vi hå-
ber i vil komme og prøve det af med os.
K.H. Os fra badminton.

Tennis
Ja så er den sæson forbi. Nettene er ta-
get ned, og banerne er gjort vinterklar. 
14 voksne og 11 børn har spillet tennis 
i sommer. Vejret har vi ikke kunnet klage 
over, men vi er kede af, at der ikke har 
været flere medlemmer, men håber, at 
der kommer flere næste år. 

Vi havde en god dag i forbindelse med 
aktivitetsdagen med skolen. 

Børnene har trænet tirsdage, og vi holdt 
afslutning med pølsebrød og sodavand 
tirsdag den 29. september 2020.

Vi holdt afslutning på sæsonen for de 
voksne søndag den 20. september 
2020. Det var alle tiders vejr og vi fik 
spillet nogen gode kampe. Vinder blev 
Brian Sabat suverænt, idet han vandt 
alle sine kampe. 2. plads måtte vi træk-
ke lod om og den gik til Andreas Peter 
Hansen.

Vi sælger julekalendere 
sammen med Hånd-
bold – tag godt imod 
vores sælgere.

Vi ønsker alle en god 
jul og et godt nytår.

På udvalgets vegne
Birgit Jessen
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Vi træner ungdoms-badminton i hallen 
mandage fra 16-17. Der er et par plad-
ser tilbage, så kom endelig forbi og få en 
prøvetræning. Ved spørgsmål, kontakt 
gerne Annika på tlf. 22543043.
Her er lidt fra Sidsel og Anna:

Vi starter med at løbe/lege for at opvar-
me. Så spiller vi lidt og feks. bytter mak-
ker en gang i mellem, og spiller kamp for 
sjovs skyld. Vi hygger og det er mega 
sjovt. Man lærer holdspil og at bakke 
hinanden op. Og man kan altid spørge 
trænerne om man må spille en kamp 
mod dem. Badminton går bare ud på at 
have det sjovt. Så vi håber i vil komme 
og prøve det af med os.

K.H. Os fra badminton.

Nyt fra badminton

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

Her ser vi nogle glimt af vores fælles øl-
yoga opvarmning, inden vi påbegyndte
dagens konkurrencer, som blandt andet
lød på fodbold, rundbold, øl-stafet og 
cykelslangefodbold.

Begge hold har haft en hård sæson.
Herrerne har stået uden træner og har 
i skrivende stund et par kampe endnu,
og damerne kunne melde de første 4
skader efter den første turneringskamp
var spillet - så en dag med udklædning,
gode venskaber på kryds og tværs og
ikke mindst øl og pizza var i særdeles-
hed tiltrængt!

Cykelslangefodbold og øl-yogaCykelslangefodbold og øl-yoga
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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

Lørdag den 3.oktober 2020 havde vi 
indbudt til Halloween-marked i Mellerup. 
Mange tanker forud for vores planlagte 
arrangement, dette grundet COVID-19, 
men efter flere overvejelser og tanker 
gennemførte vi det, og flyttede hele ar-
rangementet udenfor.

Glade familier i flere generationer var 
tilmeldt, og da efterårets første storm 
havde bebudet sin ankomst denne dag, 
mødte de trods dette alligevel op iklædt 
varmt udendørs tøj. Begik sig så op 
på marken for at høste lige præcis dét 
græskar, som de fik sig udset, om det 
så var det største, det med den flotteste 

farve eller måske det med den skæve 
facon. 
Undervejs i marken var der mulighed for 
at gå forbi vores flytbare hønsegård – og 
hilse på vores klukkende høns samt vo-
res solbærbuske.

Efter ”høsten” begav familierne sig ned 
til halmballerne, som vi i et forsøg på at 
finde læ, var sat tæt op af laden, og den 
kreative del tog form. Efter at hænderne 
havde været dybt begravet i at udhule 
så kom mange forskellige udskæringer 
frem. Nogle blev inspireret på internet, 
andre brugte den frie fantasi. 
Der var mulighed for hygge med ”Hal-

loween” kager med ”dragebræk” samt 
nyde en kop kaffe og børnene skulle 
selvfølgelig have solbærsaft af bær pluk-
ket på marken. 

Hvem er vi?
Vi flyttede til Mellerup for 3 år siden, og 
i sommers fik vi 100 nye beboere på 
ejendommen i form af økologiske høns 
som nu er leveringsdygtige i æg. Der er 
mulighed for køb af æg fra vejboden – 
med høflig selvbetjening. Vi ville gerne 
have et navn til ejendommen – og efter 
at have forhørt os i nabolaget, Lokalhi-
storisk forening, var det ikke muligt at 
finde tilbage til et tidligere gårdnavn. 

Halloween-marked i Mellerup
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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

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

DyrenesNetsalg.dk
Alt til dit kæledyr online

Vi har i Børnehuset i uge 41 haft en 
science uge.

Science en særlig tilgang 
til verden
Science i dagtilbud forstås som en sær-
lig tilgang til at forstå og begribe verden, 
som er eksperimenterende, legende,
undersøgende, sansende og analy-
serende. Det handler bl.a. om at ud-
føre eksperimenter, observere og stille 
spørgsmål og derigennem blive klogere
på verden sammen med børnene.

Det handler også om at give sig i kast 
med en proces uden at kende det en-

delige resultat og om at udforske og un-
dersøge noget nyt.
Vi vil blive klogere på hvordan tingene 
hænger sammen. F.eks. Hvorfor kan  
nogle æg drejer rundt og andre ikke. 
(Hårdkogte/ rå æg, hvad sker der hvis
et æg har ligget i eddike natten over).

Vi har valgt at køre det aldersopdelt, da 
vi stadig har Corona restriktioner.
Hver gruppe har lavet forskellige forsøg/
eksperimenter sammen med børnene.

Vil I gerne vide mere om Bolderslev Bør-
nehus kan i besøge vores nye hjemme-
side: www.bolderslev-boernehus.dk

SCIENCE i 
Bolderslev Børnehus

Eskeholm blev resultatet – og hvorfor 
det? Vi tog udgangspunkt i de 3 aske-
træer som står ved indkørslen, og som 
har fulgt ejendommen i rigtig mange år. 
Fandt frem til at ordet Esk var et dialek-
tisk ord for Ask, som især blev benyttet 
i Jylland og på Fyn. Ved at kombinere 
ordet Esk og del af vores efternavn, blev 
det til Eskeholm. Har du lyst til løbende 
at følge med i hvad der kommer af nye 
tiltag, er du velkommen til at følge os 
på FB-siden Eskeholm eller instagram 
Eskeholm_gaardsalg
 

Venlig hilsen
Gert og Karin Kaiholm



Bolderslev og omegns Husholdningsforening

NOVEMBER 
Chokolade med 
David Adomeit
Mandag d. 30. november kl 19.00
Mandag d. 7. december kl 19.00
Vi skal sammen med David Adomeit lave 
luksus chokolade. David er 23 år og er 
uddannet kok og chokolatier. David har 
været ansat på nogle af de bedste Mi-
chelinrestauranter og arbejder nu på Fak-
kelgaarden. David har netop opstartet sit 
eget køkken i Hjordkær, hvor han laver 
luksuschokolade 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. november. 
Kun for medlemmer.
Max 12 personer pr. aften - først til mølle 
princip.
Pris kr 150,- pr. person. Medbring selv 
kaffe.

JANUAR 
Besøg på 
Julemærkehjemmet 
i Kollund
Mandag d. 11. januar 2021 kl 19.00
Vi mødes på Bolderslev Skole kl 18.30,  
 

hvorefter vi sammen kører til Julemær-
kehjemmet, Fjordvejen 20 Kollund, 
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 d. 4. januar. 
For medlemmer med ledsager.
Pris kr 50,- pr. person.

FEBRUAR 
Små retter 
med Tina Nielsen
Tirsdag d. 9. februar kl 19.00 på Bolder-
slev Skole.
Onsdag d. 10. februar kl 19.00 på Bol-
derslev Skole.
Tina Nielsen kommer og laver små retter 
"lidt rart i en fart" i skolekøkkenet.
Tilmelding senest d. 1. februar. Kun for 
medlemmer.
Max 12 personer pr. aften - først til mølle 
princip. Pris kr 75,- pr. mand. Forenin-
gen er vært med kaffe/te.

På Bolderslev og Omegns 
Husholdningsforeningens vegne 

Hanne Højbjerg

P. Kristensen ApS
Bjolderupvej 3 . 6392 Bolderslev

Tlf. 74 64 61 67

Transport 
og spedition 

Salg af 

SKÆRVER, STEN, 
SAND OG GRUS

P. Kristensen ApS

HØNKYS 
MASKINSTATION

v. Bent Andersen

Østergade 17 . Bolderslev

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

Birdhouse
Volierer til

fugle l høns l
kaniner l katte l

silkeaber

Industrivej 11, Bolderslev 
tlf. 29 26 37 58

birdhouse1955@gmail.com

www.bird-house.dk

Bogudlånet 
LUKKER
Når dette læses, har Værestedet med 
bogudlån på Bolderslev skole afholdt 
ekstraordinær generalforsamling med 
lukning af værestedet på dagsordenen. 
I 22 år har frivillige med interesse for 
litteratur drevet bogudlånet, også kal-
det lokalbiblioteket. I starten var der 
mange frivillige og mange lånere. Det 
økonomiske grundlag var et årligt til-
skud fra kommunen til indkøb af bø-
ger og administration. I de senere år 
er udlånet, med enkelte undtagelser, 
faldet støt, og antallet af lånere er 
også faldet meget. Et forsøg på sam-
arbejde med lokalrådet, nye åbnings-
tider og efterlysning af opbakning fra 
flere frivillige har ikke båret frugt. Så 
bestyrelsen har i samråd med den le-
dende bibliotekar i Aabenraa kommu-
ne besluttet, at der ikke er grundlag 
for at fortsætte med bogudlånet.
Vi forventer at lukke for bogudlånet 
med udgangen af 2020. Så sidste 
frist for at aflevere lånte bøger er tirs-
dag, d. 15. december 2020 mellem 
kl. 15 og 17.
Ifølge vedtægterne skal et evt. øko-
nomisk overskud doneres til kulturelle 
formål i Bjolderup sogn efter aftale 
med Aabenraa kommune. Dette vil 
ske i starten af 2021. 
Hvad der skal ske med de mange 
bøger er ikke afklaret. Det forventer vi 
ligeledes en løsning på primo 2021.

På bestyrelsens vegne,
Merete Christiansen

Bolderslev og Omegns 
HUSHOLDNINGSFORENING 
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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

Alle aktiviteter i hallen er kommet godt 
i gang. Efter at skolens gymnastiksal er 
nedrevet er der kommet rigtig meget run 
på hallen, hvilket bevirker, at vi hver tirs-
dag og onsdag afholder gymnastik og 
yoga i forsamlingshuset.
Vi skal huske at overholde de gældende 
coronaregler herunder at al omklædning 
foregår hjemmefra , og at der ikke er 
mulighed for at tage et bad efter akti-
viteten.
De gældende regler fraråder al social 
samvær inden og efter træning, men vi 
har dog valgt at holde cafeteriet åben, 
således at der er mulighed for at nyde 
en øl eller vand efter træningen. 
Dog er cafeteriet indrettet således, at 
der er en større afstand mellem stolene 
– husk at spritte hænder.

Otto Jørgensen

Så er vintersæsonen med de indendørs 
aktiviteter godt i gang, det er min for-
nemmelse at folk har manglet og glædet 
sig meget til at komme i gang, da forrige 
sæson blev en smule afkortet.
Efter hvad jeg fornemmer, er der god til-
slutning hele vejen rundt – men skulle du 
gå og overveje at komme i gang, så kan 
du sagtens nå at tilmelde de ønskede 
aktiviteter.
COVID-19 driller stadig, og alle skal 
hjælpe hinanden med at overholde de 
gældende regler – som reglerne er nu, 
frarådes alt socialt samvær inden og ef-
ter træningen – dvs man kommer om-

klædt hjemmefra, og det er ikke muligt 
at bade efter udøvelse da det kræver 
rengøring og desinfektion efter hvert 
hold, det er der simpelthen ikke resurser 
til – husk at spritte så ofte som muligt.
Der kommer løbende nye opdateringer i 
forhold til regler, og vi vil gøre vores bed-
ste for at holde alle opdateret – vi håber 
ved fælles hjælp, at 2021 bliver året hvor 
COVID-19  kun kan ses i bakspejlet.

Med sportslige hilsner
Jørgen Fink Jørgensen
BVU.

Vintersæsonen er godt igang

Hallen i disse 
corona tider
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I 1927 byggede man nyt mejeri i Uge og
en kreds af danske borgere stiftede den
selvejende Institution Uge Sogns For-
samlingshus, som købte bygningerne af 
det nedlagte mejeri og indrettede de til 
forsamlingshus.
Efter anden verdenskrig var der mange 
unge i sognet, og huset var ikke stort nok 
til de store fester. Man ville gerne udvide, 
men det kunne ikke lade sig gøre, da det 
var en hjemmetysk landmand, der ejede 
den jord, der lå ved forsamlingshuset, 
og han ønskede ikke at sælge til dette 
formål. Bestyrelsen købte så en bygge-
grund ved Aabenraavej og bygmester 
Asmus Mikkelsen fra Bolderslev forestod 
byggeriet, efter at have afsluttet bygnin-
gen af Uge ny skole, som blev indviet i 
marts 1950.

Den 6. august 1950 blev det ny forsam-
lingshus indviet med deltagelse af hele 
sognets danske befolkning og mange 
indbudte gæster, der kom med lykønsk-
ninger og mange gaver. Dagen startede
med flaghejsning. Bygmesteren låste 
døren op og overdrog huset til de dan-
ske borgere fra sognet.

Uge Forsamlingshus afholdt en forsinket
generalforsamling i 2020, hvor man hav-
de indbudt forfatter Poul Erik Thomsen 
til at fortælle om sin bog Den Delte By.
En grænselandskrønike med den dan-
ske bagermester Rasmus Møller nabo til
den tyske slagtermester Alfred Jesper-
sen som hovedpersoner.
Det blev en god debat om de konflikter,
der prægede grænselandet i mange år.

Mødet sluttede med en glæde over, at vi 
i 2020 kan mødes i fordragelighed i så-
vel danske som tyske hjem. Lidt historie
og nogle strøtanker skrevet af et fore-
ningsmenneske i kulissen af Uge For-
samlingshus.

Med ønsket om en glædelig jul 
og et godt nytår 

Peter Bonde

Uge Forsamlingshus fyldte 70 år
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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 hallen.

Yderligere oplysninger og fore-
spørgsel om ledige tidspunkter, 
kan henvendelse ske til Otto Jør-
gensen, tlf. 7464 6505  eller mail til 
bofc6392@gmail.com

Bolderslev Fritidscenter

Pay and play
Forleden blev der afholdt klubmester-
skab i Petanque. En rigtig hyggelig for-
middag, hvor vejret artede sig, det var 
kun lige til sidst det fugtede lidt. 
Vinder blev Leif Hinrichsen, nr. 2. Marga 
Heydenreich og nr. 3 Egon Madsen. Tu-
sind tak til Leif for altid at have styr på 
banerne, tak til Karin fordi hun altid laver 
kaffe og til spillerne uden dem gik det 
jo ikke. Tusind tak for en dejlig sommer, 
vi har haft en super skøn sæson med 
gennemsnitlig 12-13 spillere hver gang 
- dejligt fremmøde.
Vi spiller fortsat så længe vejret tillader 
det, hver mandag kl. 9.30.

Krolf
På en herlig septemberdag blev der af-
holdt klubmesterskab i Krolf en skøn, 

hyggelig og sjov dag. Lidt svær da Leif 
havde lavet banerne om. Det gav til tider 
mange slag. 
Klubmester 2020 blev Martin Kristiansen 
med 34 slag, nr. 2. Birgit Hübschmann 
med 41slag, nr. 3. Paul Fuglsang med 
42 slag og nr. 4. Andreas Hansen med 
44 slag.
Havelågen gik til Astrid Greve med flest 
havelåger ved klubmesterskabet.
Banerekord på hvid bane blev Laurids 
Rasmussen med 23 slag, på gul bane 
Marianne Jørgensen med 24 slag, på 
rød bane Anne Marie Andersen med 26 
slag.
Flest hole in one blev Bent Nielsen med 
25.
Bedst på 3 runder blev Martin Kristian-
sen med 82.

Idræt for Alle

Martin Kristiansen blev klubmester i 
Krolf

Havelågen gik til Astrid Greve med flest 
havelåger ved klubmesterskabet

TØMRER • DØRE
VINDUER • BYGGERI

Erik Schneider
Drejervej 4 . 6392 Bolderslev

info@bolderslevbyg.dk
 Tlf. 20 31 75 09

www.bolderslevbyg.dk

Maskinforretning A/S
6360 Tinglev

Tlf. 74 64 40 94

HANS HOLM
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Al form for  
spuling, slamsugning, 

tv-inspektion 

74 64 62 47
Bjolderupvej 5 . 6392 Bolderslev 

www.fksslamson.dk

Professionel kloakservice
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Tak for en dejlig formiddag og sommer. 
Og tak til de frivillige - uden dem gik det 
jo ikke.
Vi spiller Krolf hele vinteren om tirsdagen 
fra kl. 9.30.

Jubilæum
I år er det 25 år siden vi startede Idræt 
for alle, vi startede med torsdagsholdet 
og det hed dengang Ældre Idræt.
Senere med forskellige navne som Se-
nior idræt, Idræt om dagen, Motion og 
Motorik og nu Motion og samvær.
Det har været 25 spændende år med 
forskellige udfordringer og mange sjove 
oplevelser. Vi er 3, der var med til at star-
te det og stadig er med. Det er Kirsten 
Mathiesen, Laurids Lysemose og under-
tegnede. Der er også en del deltagere, 
der har været med fra starten.
Sidenhen blev det også til Petanque, 
Krolf, Stavgang, cykelture og Disc Golf.
Denne sommer har været meget præ-
get af Corona men vi er kommet fint 
igennem ved at holde afstand og spritte 
af. I det hele taget passe på hinanden, vi 
er nu færdige med sommerspillene.

Dog spiller Krolf og Disc Golf hele vin-
teren.

Motion og samvær
Motion og Samvær har fået en god start 
der er mødt 28 op - det er super dejlig.
Vi skal jo passe på Coronaen og der-
for får vi kaffe og synger inde i hallen 
for at holde den afstand vi skal. Der er 
i år købt to sæt Stige Golf, som der er 
meget begejstring omkring. Der er også 
købt et sæt Ringo spil.
Og så skal vi til at tage vores egen drik-
kedunk med for at undgå smitte. 
Tusind tak til Karin fordi hun stadig vil 
lave kaffe.

Idræt for Alle
Anne Marie

Motion 
og Samvær
I skrivende stund, er Motion og 
Samvær startet op efter Sundheds-
styrelsens retnings linjer.  Det har 
givet os nye udfordringer men ved 
fælles hjælp synes jeg vi er kommet 
godt fra start.
Vi har lagt vægt på information og 
på at tilrettelægge motionen, så vi 
ikke bringer en evt. Covid-19 smitte 
videre. Vores mål er at alle skal føle 
sig trygge ved at møde op.
Ordene Motion og Samvær giver 
god mening. Motionen er med til at 
holde os fysisk aktive og få rørt de 
muskler som måske har slappet lidt 
af. Samværet (har vist sig) er svær 
at undvære og er jo med til at vi kan 
glædes over at være med i et fæl-
lesskab, hvor vi får snakket og sun-
get nogle sange.
Det har været dejligt at se så mange 
møde op de 2 første gange.
Motion og Samvær har 25 års jubi-
læum i år og vi har deltagere som 
har været med hele vejen.

Mie Bach
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Go-Tour hver onsdag
Vi er en del damer der mødes hver ons-
dag formiddag kl. 10 og går Bolderslev 
rundt. 

Det er utrolig hyggeligt, og vi får set og 
snakket en hel masse, også med no-
gen af dem, man ellers ikke kommer 
til at møde i andre sammenhænge. Vi 
går mellem 4 og 5 km. hver gang, og 
bruger ca. en time sammen. Der er altid 
gode forslag til, hvor turen kan gå hen, 
og vi har i hvert fald haft stor fornøjelse 
af at følge blomsterfloret langs vejen ved 
Randerstaut – og så er det godt at have 
mange havekyndige med, der ved, hvad 
der er blevet sået!

Af og til har vi også kørt andre steder 
hen for at gå, bl.a. har vi gået turen på 
den nye Hjertesti i Bjerndrup – og det 
endda i silende regn. Men det afholder 
os heldigvis ikke fra at komme ud og få 
lidt motion.
Og så er det faktisk rigtig hyggeligt at 
finde nye stier og veje at gå i Bolderslev. 

At få set de steder, hvor man ellers ikke 
kommer forbi, hvis man ikke lige har et 
bestemt ærinde. 
Jeg er rigtig glad for at vi er startet op på 
gåturene, selvom vi jo ikke kom til Stafet 
2020 i denne omgang. Men det kom-
mer vi til næste år, hvis ellers Coronaen 
tillader det.

Vi fortsætter med vores onsdagsture 
også selvom efteråret er kommet, og vi 
har plads til flere, hvis der er nogen der 
skulle have lyst til at være med.
Bare mød op ved Urnehovedhallen ons-
dage kl. 10, og ta´ med på en hyggelig 
tur. Det vil glæde os at ha dig med!

Mange hilsner Mie og Birgit



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!

Var det helt tilfældigt – eller heldigt?
Næh – det var nok snarere covid-19, 
der var skyld i, at disc golfafdelingen 
under BVU i år ikke bare fik en lille flok 
nye medlemmer, men også rigtig, rigtig 
mange gæstespillere.
Coronaen har jo fået rigtig mange til at 
dyrke udendørs aktiviteter og dér er disc 
golf jo fremragende.
Så at sige hver dag er der disc golf-
spillere på den flotte bane, som er un-
der stadig udvikling. Spillerne er meget 
begejstrede for det velholdte anlæg og 
det klippede græs, som gør det til en 
fornøjelse at spille. De ”nye” tee-marke-
ringsfliser, de hvide pæle ved søen og 
den nye baneguide gør det let at færdes 
rundt på banen.

Bolderslevs disc golfbane er for alvor 
kommet på landkortet som en særdeles 
attraktiv bane og vi vil fortsat udvikle den 
til gavn for spillerne, banen og sporten.
Lørdag d. 3. oktober afviklede vi vort 
klubmesterskab, som i år var noget an-
derledes end tidligere. Da der var flere 
deltagere end tidligere, skulle der også 
være større udfordringer til de dygtige 
spillere.
Derfor var det besluttet, at der skulle 
spilles hele 2 omgange á 18 kurve. Der 
er godt nok kun 9 kurve opstillet i an-
lægget, men hver kurv har 2 teesteder 
(rød = den lette, og hvid = den svære), 
så på den måde kan der spilles såkaldte 
combi-runder. Så er der noget for de 
dygtige og noget for de knap så dygtige.
Da der var meget kraftigt blæsevejr den 
dag, var det en ekstra udfordring oven 
i de seje runder. Desværre var et par 
stykker forhindret i at deltage, men de 

6 spillere, der gennemførte hele arran-
gementet, havde en rigtig hyggelig dag.
Olaf havde sørget for grillpølser og kar-
toffelsalat i pausen, så man havde noget 
at stå imod med.

Første runde blev vundet af Marcel Stei-
ner, foran Ole Schov og Olaf Greipel 
med hhv. 60, 61 og 68 kast.
Anden runde fik samme resultat, blot 
med scoren hhv. 59, 61 og 63 kast.
Dagens resultater skulle også opgøres i 
forhold til de enkelte spilleres personlige 
handicap (phc) og her blev resultatet, 

at Marcel Steiner også blev vinder med 
1 under, mens Bent Davidsen og Ole 
Schov kom på en delt 2. plads med hver 
+4. Paul Fuglsang blev nr. 4 med +6 og 
Olaf Greipel nr. 5 med +13.
Indtil april måned spiller vi hver lørdag 
kl. 10.00 og har du lyst til at være med, 
kommer du bare. Hvis du ikke har discs, 
har klubben nogen, du kan låne.
Det er måske en god ide at kontakte un-
dertegnede, da vi måske vil tage ud til 
andre baner også.

Paul Fuglsang
Tlf. 5154 8161
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10 år med DISC GOLF
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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

Så har vi været i gang i små 2 måneder, 
vi er kommet rigtigt godt i gang. Vi er 
15 aktive spejdere, der boltrer sig i og 
ved spejderhytten hver mandag fra kl. 
17.00-18.30.
Vi startede op den 17. august – og den 
31. august fik vi endelig afholdt vores 
generalforsamling. Vi startede med 
lagkageløb – hold med 
både børn og forældre 
- så var desserten 
sikret. Derefter 
var der gene-
ralforsamling, 
hvor det me-
ste af besty-
relsen valgte 
at fortsætte. 
De voksne 
holdt møde 
– spejderbør-
nene hyggede 
sig imens. Til 
sidst sluttet vi af 
med grillpølser og 
naturligvis dejlig lagkage 
dessert.
Så det går egentlig rigtigt godt – vi del-
tog også i aktivitetsdagen, hvor vi havde 
mulighed for at vise lidt om, hvad vi går 
og laver til de børn, som måske ikke lige 
ved – hvad spejder går ud på. Her fik 
børnene et program med for de næste 
gange. Da nogle af børnene måske er 
kommet til at gøre programmet væk, 
har vi valgt at offentliggøre det her også.
Ja, det går godt – meeen, vi er også ud-
fordret. Vi mangler en ny kasserer. Vores 

nuværende kasserer har valgt at stop-
pe, og da det endnu ikke er lykkedes os 
at finde en ny – er vi som sagt ret udfor-
dret. Så har du  lidt forstand på tal – og 
lidt tid til overs, og måske kunne tænke 
dig at støtte op om spejderne, eller hvis 
du kender en, så hører vi meget gerne 

fra dig. Du behøver overhovedet ikke 
at have spejderskills, bare du 

ved noget om tal. Kom 
evt. forbi om man-

dagen, når vi er i 
gang, så kan vi 
fortælle dig lidt 
mere om det. 
Vi krydser sta-
dig alt, hvad vi 
har, for at det 

lykkedes, så vi kan fortsætte.
Ja, og som du måske har læst på FB, så 
kunne vi også godt bruge nogle ekstra 
hænder om mandagen til spejdermø-
derne. Så hvis du kan lide at arbejde 
med børn, og synes, det er hyggeligt at 
lave noget i naturen.
Så kom frisk – mød op mandage kl. 
17.00 – så vi kan få os en snak. Vi har 
3 gode ledere, som nok skal hjælpe dig 
i gang.
Ja, alle er velkomne til at komme forbi 
om mandagen, og hilse på og se, hvad 
vi går og laver.

Nyt fra spejderne
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Lokalrådet har fastlagt datoen for ge-
neralforsamlingen 2021 til lørdag d. 6. 
marts 2021. 
Vi krydser fingre for, at corona ikke vil 
ændre planen – men som det ser ud nu 
må vi hellere sige at datoen og formen er 
med forbehold.

Det ser elles ud til at der bliver mange 
emner at drøfte.
Årets gæstetaler bliver Lisbeth Jensen, 
der er opvokset i Bolderslev. Lisbeth for-
tæller: I 2008 blev jeg færdig med min 
BA i Lingvistik (sprogvidenskab, red.). 
Jeg havde besluttet mig for, at nu havde 
jeg siddet nok på skolebænken, og nu 
skulle der ske noget. I min familie var 
der altid historier om familiemedlemmer 
rundt omkring i verden, og jeg ville også 
afsted, så jeg satte mig i et tog på Ho-
vedbanen i København med en enkelt-
billet i hånden. Den togrejse skulle vise 
sig at være begyndelsen på et næsten 
12 års eventyr i små 20 lande på 4 kon-
tinenter. Da jeg i 2009 fik mulighed for at 
tage et prøvedyk i det Røde Hav i Egyp-
ten blev det starten på en lang vej til en 
karriere inden for dykning.

Som altid er der fælles morgenmad – og 
husk at det også er for børn. Vi arran-

gerer som altid leg og underholdning 
for børnene i hallen, mens de voksne 
tager den formelle del med generalfor-
samling.

Så kære børnefamilier – her er chancen 
for gratis babysitning og gratis morgen-
mad. Og samtidig kan I høre hvad der 
bliver arbejdet på for vores fælles inte-
resse. Blandt andet hvordan vi sikrer 
det nære trygge samfund med dagpleje, 
børnehus, skole og foreninger mv. Alt 
sammen noget som har jeres interesse.
Også en opfordring til alle tilflyttere – her 
er muligheden for at høre om forhold af 
generel karakter, og møde de ”indfødte”

Vi ser frem til at se jer, så vi kan snakke 
trafiksikker forbindelse, gymnastiksal, 
børnetal, områdefornyelse og meget 
meget mere.

Og det er helt uforpligtende at møde 
op – man bliver ikke valgt til noget uden 
forudgående aftale! (det skulle lige være 
stemmetæller) 

Hvis man har interesse i bestyrelses-
arbejde eller anden form for bidrag til 
lokalområdet kan undertegnede kon-
taktes.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk

Formand

Generalforsamlingen 2021

Hvordan sikrer vi at lokale børnefamilier 
bakker op om skolen – som er flagskibet 
for at sikre et fremtidigt trygt og attraktivt 
lokalområde?

Som formand for lokalrådet skurer det 
altid i mine ører når lokale børnefamilier 
vælger en børnehave eller skole udenfor 
Bolderslev.

Er det et udtryk for manglende forstå-
else for vigtigheden af en skole i lokal-
området? Eller er det et bevidst fravalg 
af fællesskabet?  Er det misforstået ”vil 
det bedste for mine børn” – bare i en 
anden by? 

Disse spørgsmål skal vi have besvaret 
og formidlet så alle kan se mulighederne 
i at styrke lokalområdet. 

Elevtallet på Bolderslev Skole 
- set med lokalrådets øjne

BOLDERSLEV 
LOKALRÅD

inviterer til

GENERAL-

FORSAMLING
- dagsorden if

ølge vedtægterne

Lørdag d. 6. marts 2021 

kl. 9.30-12.00

Bolderslev Fritidscenter, 

Stadionvej, Bolderslev

PR
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M

TILMELDING

henning.frisk@gmail.com eller sms på 23 61 22 94 før onsdag den 3. marts 2021Tag børnene med  - der er arrangeret pasning og leg

Kl.  9.30  Velkomst ved 

formanden

Kl.  9.35  Fælles morgenmad 

              - og
så for børn

Lokalrådet er vært

Kl. 10.00  Generalforsamling

Kl. 10.45  Status 

områdefornyelse

Kl. 10.55  Offentliggøres 

senere 

Kl. 11.55  Afslutning 

              - Tak for i dag

På trods af historier om valg af institutio-
ner og skoler udenfor Bolderslev, har vi 
en rigtig positiv historie omkring børne-
tallet på Bolderslev Skole.
Fra 2019 til 2020 er elevtallet på Bolder-
slev Skole steget med 2,8% (fra 106 til 
109)
I JydskeVestkysten var der for en tid 
siden en artikel om faldende elevtal i 
Aabenraa Kommune. Fra 2019 til 2020 
faldt elevtallet med 3,5 % (fra 5.134 til 
4.943).
Vi er utrolig glade for at vi har en positiv 
udvikling i Bolderslev ift. det kommunale 
niveau.
Efter Søren Buchholdt startede som 
skoleleder 1. marts 2019, har Lokal-
rådet og Bolderslev Skole fået skabt 
en endnu bedre og udviklende dialog. 
Søren er en stor gevinst for vores lo-

kalområde. Med det store engagement 
og den konstruktive tilgang, har vi gode 
odds for at bevare og udvikle skolen.

Lokalrådet vil opfordre alle til at støtte 
Bolderslev Skole, Søren og den positive 
trend - vælg vores lokale institutioner til. 
Dette er vigtigt for lokalområdets udvik-
ling.

Flere børn i dagplejen og børnehuset 
= flere børn i skolen = flere børn i for-
eningsmiljøet = et endnu mere attraktiv 
Bolderslev. 

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk, formand



Mange har efterspurgt, hvad der bliver 
bygget ved Hellevad-Bovvej. Vi har der-
for fået Biogas Taagholm til at uddybe. 
Vi har fået lov til at komme med et lille 
indspark til Aktivitetsbladet.
 
Sydvest for Bolderslev, ved grillbaren, 
er der et knudepunkt for Naturgas. Her 
bliver naturgas neddroslet i tryk fra 40 
bar til 4 bar, som er det tryk man bruger 
på alle forbrugssteder. Man kalder det 
en MR-station.  

I forbindelse med en udvidelse af Bio-
gasanlægget i  Taagholm sidste efterår, 
blev der nedgravet en ny gasledning fra 
Taagholm langs med Hellevad-Bovvej,  
videre ad Ringvej, øst om byen og ud til 
samlepunktet for Naturgas. Så hele pro-
duktionen af biomethan fra vores anlæg 
leveres i dag til forbrugerne i Bolderslev.
Når det planlagte biogasanlæg i Kliplev 

er færdigt, skal det også levere biomet-
han til MR stationen i Bolderslev.

Men den fremtidige mængde af biomet-
han bliver betydelig større end forbru-
get i Bolderslev. Derfor udvider EVIDA 
(staten) MR stationen i Bolderslev med 
nogle store kompressorer, så biometha-
nen kan distribueres videre i det lands-
dækkende gas net. Det gør man ved at 
gå "baglæns" og trykke gassen tilbage 
ind i 40 bars nettet. Den proces kræver 
kompressorer af en vis størrelse, og der 
er mange sikkerhedskrav til bygninger, 
installationer mv. der skal opfyldes. Så 
stationen fylder en del. Det har mange 
sikkert nok også lagt mærke til.   
 
Baggrunden for "balladen" er, som så 
meget andet, den begyndende omstil-
ling til "grøn" energi i hele vores samfund, 
hvor man vil udfase "sort" naturgas fra 

Nordsøen og Rusland, og erstatte den 
med "grøn" biomethan. Biomethan er 
en gas der har samme kvalitet som den 
naturgas vi kender, og man kan udmær-
ket blande de 2 gasarter sammen.

Biomethan producerer man på et bio-
gasanlæg, hvor man behandler og 
udvinder energien i husdyrgødning fra 
lokale landmænd, samt fra andre biolo-
giske affaldsprodukter. 

"Biogas Taagholm", vores anlæg,  er 
et såkaldt gårdanlæg, og er som nav-
net antyder et lidt mindre anlæg. Vi er 3 
landmænd der ejer anlægget og derud-
over har vi allerede nu en trofast lille le-
verandørkreds af lokale landmænd, flere 
med postnummer "Bolderslev", og det 
er vi rigtig glade for. Vi behandler hoved-
salig landmandens dybstrøelse og gylle. 
Det giver god mening for mange land-
mænd at komme af med de mange tons 
af dybstrøelse, som ellers ofte vil blive 
opbevaret under plastic på markerne. 
Ligeledes er det også en fordel at den 
gødning der leveres tilbage til landman-
den stort set er lugtfri og ekstra tilgæn-
gelig for afgrøderne på marken. Det tror 
vi mange sætter pris på.
 
 

Med venlig hilsen
Biogas Taagholm - Torben Heisel, 
Michael Sangild, Morten Sangild

MR stationen sydvest for 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

Byggeriet ved gasstationen 
sydvest for Bolderslev
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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.

Oktober 2020 
- tidsplanen holder
Områdefornyelsen i Bolderslev følger 
fortsat tidsplanen uden forsinkelser. Det 
betyder, at det fortsat er forventningen, 
at der er anlægsopstart omkring påske 
2021.

Vi er aktuelt i en fase, hvor det detalje-
rede tegningsmateriale som beskriver 
de fire anlægsprojekter; Sløjfen, Fri-
tidspladsen, Tunnelparken og Skolean-
komsten, er i myndighedsbehandling. 
De relevante myndigheder vurderer om 
de ansøgte anlæg kan opnå byggetilla-
delse. I denne fase kan der forekomme 
småjusteringer på detailniveau. Dette 
kan eksempelvis være, hvis der jf. byg-
ningsreglementet stilles nogle specifikke 
krav til eksempelvis tilgængelighed, som 
projektet skal imødekomme for at opnå 
byggetilladelse.

Når alle de nødvendige tilladelser er pro-
jektet i hænde, bliver der udarbejdet et 
udbud af anlægsopgaven. 
Det betyder at alle projekterne beskri-
ves i detaljer og udbydes i en konkur-
rence, hvor den entreprenør, som kan 
levere det bedste produkt til den bedste 
pris, vinder udbuddet. Udbuddet bliver 

et fælles og vil omfatte de fire anlægs-
projekter i Bolderslev såvel som de tre 
anlægsprojekter fra områdefornyelsen i 
Tinglev.

Afskærmning 
mod Hellevad-Bovvej
Et af de delprojekter, som har haft særlig 
opmærksomhed i hele projektperioden, 
har været etablering af en afskærmning 
ud mod Hellevad-Bovvej, som en del af 
Sløjfen. Broen og autoværnet, som af-
skærmningen ønskes etableret på, er 
Bane Danmarks. Beslutningen og til-
ladelsen har derfor ikke alene angået, 
Aabenraa Kommune men også Bane 
Danmark. Selvom det fortsat er for tid-
ligt at juble, har tilbagemeldingerne fra 
Bane Danmark været positive og de har 
givet tilladelse til etablering af afskærm-
ningen.

I projektet holder vi forsat vejret, men 
hvis afskærmningen bliver en realitet i 
sidste ende, vil projektet i den grad have 
opfyldt det vi i fællesskab satte os som 
mål i områdefornyelsesprogrammet - at 
skabe en mere tilgængelig og tryggere 
passage i den sydlige del af Bolderslev. 

Ovenfor kan I se udpluk af de tegninger, 
der er sendt til myndighedsbehandling.

En ny puljeaftale nærmer sig
Som en anden indsats i områdeforny-
elsesprogrammet, er en pulje, der lø-
bende kan understøtte lokalt initierede 
projekter i Bolderslev. I maj 2020 udløb 
forsøgsperioden for den puljeaftale, som 
var blevet indgået i maj 2019 mellem 
Aabenraa kommune, Bolderslev lokal-
råd og den lokale puljegruppe. Fra maj 
og frem til nu, har forvaltningen med 
inddragelse af de lokale puljegrupper i 
Bolderslev, Løjt og Tinglev evalueret på 
baggrund af forsøgsperioden. Dette ar-
bejde er ved at være afsluttet og det er 
forventningen, at der kan indgås en ny 
puljeaftale med Lokalråd og puljegrup-
per i Bolderslev, Løjt, Tinglev og Kliplev i 
november 2020. Det vil betyde, at puljen 
igen bliver åben for ansøgninger. Der vil 
følge nærmere information efter novem-
ber, med udmelding om frister og den 
justerede ansøgningsprocedure.

Sidste nyt områdefornyelsen i Bolderslev

Julehygge i Hallen

AFLYSNING
Grundet Covid 19 har foreningerne 
bag Julehygge valgt at aflyse dette 
års Jule hygge i hallen.
Vi vender stærkt tilbage 2021
Med ønske om en glædelig jul.

På udvalgets vegne
HP Jensen



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

Trafiksikker forbindelse 
mellem Bolderslev og Tinglev
Lokalrådet har altid haft en 
trafiksikker forbindelse mel-
lem Bolderslev og Tinglev på 
prioritetslisten. 

At anlægge en decideret cykelsti mellem 
Bolderslev og Tinglev er en bekostelig 
affære. Og generelt er der normalt store 
projekt og anlægsudgifter forbunden 
med disse typer projekter.

Mellem Bolderslev og Tinglev er der ca. 
5,6 km og anlægsomkostningerne til en 
cykelsti er groft vurderet til 11,2 mill. kr.
Når man ser på kommunens samlede 
ønskeseddel på cykelstier og trafiksikre 
forbindelser, bliver det til en voldsom stor 
investering hvis hver kilometer koster 2,0 
mill. kr. 
Vi har derfor i Bolderslev Lokalråd altid 
været bevidste om, at en trafiksikker for-
bindelse mellem Bolderslev og Tinglev 
skal konkurrere med mange andre pro-
jekter. 
Vores tilgang er baseret på, at en prio-
ritering alene sker med udgangspunkt i 
trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og 
andre fakta baseret forhold.
Det er derfor glædeligt, at vi nu efter 6 
års intens arbejde – med opbakning fra 
lokale borgere og omkringliggende lokal-
samfund – er kommet på listen i Aaben-
raa kommune til en forundersøgelse.
Vi har bevidst ikke brugt sociale, skrevne 
og andre medier til dialog med Aabenraa 
Kommune og forvaltning. Vi tror mere på 
en direkte faglig og saglig samt konstruk-
tiv dialog med interessenterne. 

Dette betyder, at lokalrådets arbejde om-
kring den trafiksikre forbindelse måske 
ikke er så synlig i medie landskabet. Og 
det er også derfor vi tager til efterretning, 
at det for udenforstående kan opfattes 
som om – Bolderslev Lokalråd kun ar-
bejder for byen Bolderslev. Derfor denne 
artikel.
Som eksempler på vores lange seje ar-
bejde med trafiksikker forbindelse (også 
udenfor Bolderslev by) kan nævnes:
I 2014 udarbejdede Bolderslev Lokalråd 
et høringssvar til Aabenraa Kommunes 
stiplan. Dette var starten på en lang og 
konstruktiv dialog med kommunen og 
forvaltningen.  Her blev vi hørt ift at den 
bedste mulighed var en direkte forbin-
delse mellem Bolderslev og Tinglev.
I 2015 blev der givet høringssvar på 
Aabenraa Kommunes hastighedsplan, 
hvor sammenfaldet med trafiksikker for-
bindelser omkring tilslutningsmulighe-
derne til eksisterende veje og anlæg blev 
præciseret.  
Dialogen i 2017 var primært ift. Re-
gionens råstofplan, hvor muligheden for 
grusgravning og dermed ekstra tung 
transport på vejen mellem Bolderslev og 
Tinglev var hovedpunktet for os. I denne 
sammenhæng havde vi megen skriftlig 
kommunikation med Aabenraa Kom-
mune. 
Det samlede udvalg for Teknik og Miljø 
blev i juni 2018 inviteret til ”åsted” gen-
nemgang af lokalrådet. Et stort flertal af 
medlemmerne tog i mod tilbuddet. Vi 
gennemgik hele strækningen mellem 
Bolderslev og Tinglev fysisk. På turen 

blev mange mulige løsninger drøftet og 
udvalget fik mange ideer med hjem.
Løbende har der været skriftlig og mundt-
lig dialog mellem Aabenraa Kommune og 
Bolderslev Lokalråd. Vi har altid forsøgt 
at være konstruktive og komme med ide-
er og fakta der kunne hjælpe i processen.
Emnet har altid været nævnt på vores ge-
neralforsamlinger – og dermed en del af 
beretningen og den officielle kommunika-
tion fra bestyrelsen til lokalområdet.
Pt. står vi med en engageret gruppe 
borgere, som har lavet en brugerunder-
søgelse, der viser at behovet for en løs-
ning er dybt forankret i lokalområdet – og 
vigtig.
Lokalrådet har kommunikeret denne vi-
dere til politikere og dermed Aabenraa 
Kommune. Samtidig har vi fået lovning 
på at vi bliver inddraget i den næste fase 
med undersøgelser mv.
Vi håber at vi med denne artikel har givet 
et indblik i opgavens omfang og vores 
strategi med faglig, saglig og konstruktiv 
dialog med Aabenraa Kommune – vi har 
erfaring for at dette er grundstenen for 
udviklingen af hele Bolderslev Lokalom-
råde – både by og land!
Hvis man ønsker at få uddybet vores 
generelle arbejdsform og specifikt mere 
om trafiksikker forbindelse, kan jeg kun 
opfordre til at møde op til vores general-
forsamling d. 6. marts 2021 (se annonce 
andetsteds)

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk

Formand
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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 Bolderslev Hovedgade 3 
6392 Bolderslev

byhelms@byhelms.dk
www.byhelms.dk

Tlf. 42 40 63 92

Vi er på Bolderslev Skole kommet godt i 
gang med skoleåret 20/21. 
Vi har fået afviklet både vores alminde-
lige skoledage, temauge, lejrskole samt 
alternative skoledage på trods af Co-
vid-19 og de medfølgende restriktioner. 

Vi har kunnet holde aflysninger og æn-
dringer på et minimum således at ele-
vernes læring og trivsel igen har haft hø-
jere prioritet end sikkerhed og afstand, 

som har fyldt meget henover forår og 
sommer. Nedbrydningen af vores gamle 
skolebygning med SFO og gymnastiksal 
er næsten afsluttet, men står i skrivende 
stund stadig stille pga. usikkerhed ift. 
omfanget af en forureningssag. 

Nedrivningen forventes afsluttet i no-
vember 2020. Der af forsinkes ombyg-
ningen til vores nye multisal, som nu for-
ventes at stå klar til brug i marts 2021.

Billedet herover er fra første skoledag 
efter sommerferien, som blev afviklet i 
strålende solskin. 
Der var fælles morgenmad, flaghejsning 
og morgensang. Efterfulgt af en aktivi-
tetsdag hvor eleverne spillede stikbold 
og rundbold samt legede div. lege. 
Vi takker Super Brugsen Padborg for 
sponsering af morgenmad.

Nyt fra Bolderslev Skole
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Søagervej 2 
Todsbøl . 6360 Tinglev

Telefon 74 64 64 94
www.brovig.dk

Tlf.: +45 43 58 48 78

Håndboldkaravanen
0. - 6. kl. deltog onsdag d. 2.9 i håndboldkaravanen arrangeret 
af BVU og DHF i fællesskab. Stor tak til BVU og familien Jepsen 
for at give vores elever gode oplevelser i hallen.

Aktivitetsdag
Bolderslevs ildsjæle havde i samarbejde med skolen d. 4. sep-
tember arrangeret aktivitetsdag, hvor 11 foreninger/klubber var 
repræsenteret. Stærkt hjulpet af anslået 25-30 frivillige fik vores 
elever et indblik i Bolderslevs foreningsfællesskaber. Vi var dybt 
imponerede af de frivilliges indsats. Instruktørerne opmuntrede, 
trøstede og guidede børnene - hjælperne pakkede madposer 
og sørgede for god forplejning. Det sammenhold kan/skal Bol-
derslev være stolte af. Tak til Naturmælk og SuperBrugsen Pad-
borg for madpakker.

Motionsdag
Årets motionsdag d. 9. oktober havde fokus på fællesskabet 
i de respektive klasser. Ud over den klassiske løbetur var der 
girafleg, sækkeløb, mooncarløb o.l. aktiviteter. Inden eleverne 
gik på efterårsferie blev der spist is i klasserne. En anonym gi-
ver havde valgt at give alle børn på Bolderslev Skole samt Bol-
derslev Børnehus en is, hvilket vakte stor begejstring. Vi takker 
mange gange på børnenes vegne.

Bevægelse i skolen
Vi har etableret sansemotoriske storrum med henblik på at 
skabe bedre vilkår for at stimulere og udvikle de yngste elever 
(0.-1. kl.) fysisk, psykisk og socialt i skoletiden for derved at øge 
indlæringsevnen. Tak til SundSkole 2020 samt vores sundheds- 
og bevægelseskoordinatorer, som har været idéskaberne bag 
projektet. På baggrund af billedet er rummet allerede at betegne 
som en succés.



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

Kelstrup Naturskole
Vores årlige skoleudflugt til Kelstrup Naturskole blev afviklet d. 
1. september i det dejligste vejr. Børn og voksne nød at lærings-
rummet var flyttet ud. 

5. og 6. klasse på lejr
5./6. klasse har været på lejrskole, hvor de bl.a. byggede tøm-
merflåder. Lejren var flyttet fra d. 6.-8. maj til d. 16. - 18. sep-
tember, hvilket gav lidt udfordringer, eftersom overnatningerne 
foregik i shelters og lige præcis disse to nætter var koldere end 
normalt for årstiden. Der var dog ikke is på søen, så tømmerflå-
derne blev afprøvet.

1. skoledag
På Bolderslev Skole havde 21 børn 
mandag d. 10. august allerførste skole-
dag. 
Der var fælles velkomst i skolens aula, 
hvorefter der var tid til fotografering og 
afsked med forældrene. 
Pladsen tillod, at forældrene kunne 
komme med i klassen - men grundet 
Covid-19 kun i hold. 
Først kom syv børn ind i klassen – med 
forældrene. 
Så var der afsked, og forældrene blev 
sendt ud, og de næste syv børn med 
forældre kunne gå ind og finde deres 
pladser. 
Sådan blev de 21 nye børn på 0. årgang 
i tre hold sluset ind i klasseværelset på 
Bolderslev Skole.
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Bjolderupgård 
er din alsidige 
maskinstation

Erik Kristensen
Bjolderupvej 82

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

bjolderupgaard@privat.dk

- også mad ud  
af huset!

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

Starten på dette skønne efterår på 
BOOR, blev sat i gang med et brag af et 
stævne d. 6/9, trods Covid 19. 
Der var en masse flotte heste og ponyer 
som deltog i vores dressurstævne, der 

kom en masse udefra og der deltog 
også en del af vores egne ryttere hvor 
nogle kom på podiet.
Den 4/9 var vi så heldige at have be-
søg af nogle søde elever fra Bolderslev 

skole. Nogle af dem havde aldrig siddet 
på en hest før, her er vi så stolte af vores 
elevponyer der gjorde det så godt.

Nyt fra rideklubben

Ingen
annonce?

- vi finder en plads!

Kontakt 
Hans Peter Jensen

tlf. 21 44 60 90
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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

Nyt fra Seniorklubben
Endelig endelig fik vi lov at mødes igen i 
Seniorklubben efter en lang nedlukning.

Generalforsamling
12. august blev den årlige generalfor-
samling afholdt noget forsinket, forman-
den fortalte lidt om, hvordan det forgan-
ge år er gået med godt fremmøde og 
god økonomi.
Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på 
valg, hvoraf 1 ikke ønskede genvalg, be-
styrelsen består nu af:
Formand: Bent Nielsen tlf. 23465715
Kasserer: Marie Philipsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Frank Kroner (nyvalgt), Thomine Chri-
stensen og Marianne Jørgensen.
Suppleant: Anne Marie Andersen

Udflugt til Sønderborg
Vores årlige udflugt d. 26. august var 
en tur til Sønderborg ad den gamle vej, 
derefter en tur rundt på havnen og en 
tur op på 16. etage til udsigtsplatformen 
på Hotel Alsik, virkelig en flot udsigt over 
hele Sønderborg. Det er en oplevelse. 

Derefter kørte vi forbi Dybbøl Mølle og 
videre langs Kollund fjord og gjorde 
holdt ved Annies Kiosk, der var en lang 
kø, så ingen is, vi sluttede af med en dej-
lig og velsmagende middag i Stubbæk 
forsamlingshus. En dejlig dag og vejret 
var med os.

Vi mødes i Bolderslev forsamlingshus 
hver onsdag fra kl. 14.00 – 16.00 og det 
koster 15 kr. pr. gang.

Kniplepigerne
Kniplepigerne er også startet, de mødes 
onsdag i lige uger fra kl. 13.30 – 16.30. 
Man behøver ikke at kniple men må 
meget gerne lave anden form for hånd-
arbejde. De drikker kaffe sammen med 
Seniorklubben.

Seniorklubben



 

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

Bolderslev Lokalråd har 19. september 
afholdt ren dag, der var ca. 35 tilmeldt i 
Bolderslev og 16 i Raved.
Vi mødtes i Markedsskoven kl. 9,30 i et 
rigtigt fint sensommer vejr, her blev ruter 
uddelt.
Vi havde i år fået stor hjælp fra skolen, 
de havde taget næsten hele den indre 
by, tak for det.
Vi kunne så koncentrere os om vejene 
rundt om Bolderslev.
Lokalrådet havde i år fået sponseret 
handsker til indsamlere af Abena Røde-
kro.
Der var i år ikke ret meget affald, det var 
jo skønt, det tegner til at folk ikke" taber" 
så meget mere.

Anne Marie var også mødt op, ikke for 
at samle affald, nej hun rengjorde vore 
toiletter i Markedsskoven.
Tak til alle frivillige indsamlere.
Vi sluttede af i Æ Kasten med Grillpølser 

hvor Torben Kristensen traditionen tro, 
var grill mester og en forfriskning, her var 
der mulighed for at vaske hænder, samt 
spritte dem af.

På lokalrådets vegne
HP Jensen

Ren dag
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Forsidefoto: 
Maraton ved Povlsbro

Tryk: 
Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

12 løb maraton
31 løb halvmaraton
2 løb kvartmaraton

Det første hold bestående af maraton-
løberne og halvdelen af halvmaraton-
løberne, blev sendt afsted kl. 10.00 fra 
hallen.
Det andet hold blev sendt afsted kl. 
14.00 bestående af de resterende til-
meldte på halvmaraton- og kvartmara-
tonløbene.

Pga. Coronarestriktioner blev løberne 
delt op i 2 hold, så vi sikrede os ikke at 
komme over forsamlingsforbuddet på 
50 personer.

Vi havde besøg af løbere fra bl.a. Hor-
sens, Esbjerg, Aabenraa, Løgumkloster 
og Rødekro.
Ruten gik via Stadionvej, Jernbanesvin-
get, Bolderslev Hovedgade, Østergade, 
Bolderslevskovvej,
Oksevejen og næsten helt ud til det nye 
biogasanlæg ved Kliplev Industriområde 
og retur igen. Vejret viste sig fra en fan-
tastiske side.
Maratonløberne løb turen 2 gange.
Vi havde depot ved Bulværk Facade og 
igen ved Povls Bro og der blev sluttet af 
med sandwich når løberne kom i mål.
Tusind tak til Otto Jørgensen fra Fritids-
centret for at få adgang til toiletterne i 
hallen.

Vores næste løb er ”Juleløbet i Bolder-
slev” den 16. december – de 30 pladser 
er allerede udsolgt. P.g.a Covid-19 bliver 
løbet afholdt over 3 dage med 10 delta-
gere ved hvert løb (16., 17. og 18. dec.).
Her løbes der på vinterruten inde i Bol-
derslev på en strækning på 4,3 km og 
der skal således løbes 4 runder for at få 
et halvmaraton i hus. Der er også tilmeldt 
løbere til rundeløb, her bestemmer man 
selv, om man løber én runde eller flere.

Facebook: Bolderslev Cannonball

Dorte Snabe / Finn Jacobsen

Canonball i Bolderslev
Bolderslev Cannonball afholdt lørdag den 17. oktober løbet ”BC Marathon #2”

DIPLOM 
Bolderslev Cannonball

Løbsnavn og dato

Deltagers navn

Distance og tid

BO
LD

ERSLEV CANNONBALL

URNEHOVED

SØNDERJYLLANDS
LANDSTING.

INDTIL
1523

MED LOV SKAL LAND 
BYGGES

24      Aktivitetsblad - Nr. 4 - 2020


