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HUSK
Lyksborg Kvindeforening
2.4. kl. 15.30 på skolen: Hygge
23.4. kl. 16.00 hos Annemarie: Vi mødes til kaffe og tager derefter til
Adelby, kl. 17.30 vil Uwe Appold fortælle om og vise kirkens nye orgel,
som han har lavet prospekt til.
7.5. kl. 15.30 på skolen: Madlavning med Ingrid ”Venindefrokost”
21.5. kl. 15.30 fra ZOB: Tur til Bollmann & Schwaiger, Wees

Oksbøl Kvindeforening
mødes hver onsdag kl. 19.00 (se kalenderen).

Lyksborg Seniorklub
24.4. kl. 15.00 i præstegården: Erik Johansen fortæller om en rejse
fra Barcelona til Biscayen
22.5. kl. 15.00 i præstegården: Cecilie Brask fortæller om
Pilgrimsvandring
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Fantasi, kreativitet, samarbejde, bevægelsesglæde, robusthed.
Det er kun enkelte overordnede
stikord, som var det centrale i mit
forløb om Afrika.
I seks uger har 13 Guldklumper
(4-5 år) og jeg været på en rejse til
Afrika.
Vi har både oplevet dagligdagen og
maden. Vi var på safaritur og har
set alle Afrikas dyr. Vi er dykket ned
til de smukkeste koraller, klatret op i
palmetræer og mærket meget mere
med alle vores sanser….
Det var for mig vigtigt at:
• rejsen kommer rundt om alle læreplanstemaer
• alle funktionsrum og nærmiljøet
danner en rød tråd i et længerevarende forløb
• alle læringsstile (Dunn & Dunn)
blev tilgodeset
• den daglige aktivitet tager afsæt i
mine læringsmål og fokusområder
som jeg ønskede at styrke barnet i
den pågældende dag.
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Enkelte eksempler på fokusområderne har været:
• opleve nye rytmer, lyde og toner
• mærke spænding i musklerne og
den nødvendige kraftanvendelse
• eksperimentere med kroppen
• opleve fælleskabet på en anden
måde fx alle spiser af en tallerken
• tage lederskab og dele sin viden
• koncentration under pres
• koordination og styring af arme og
ben
• finde løsningsveje
• etablere nye kognitive muligheder
• sensibilisere børnene for en anden kultur
Christina og jeg er i gang med at
lave en bog om rejsen, der både
indeholder fotos, men også de
pædagogiske overvejelser og beskrivelser af forløbet. I er meget
velkommen til at kontakte os ved
interesse.
Med venlig hilsen
Joel

Side 5

Lassen Sie sich von
Farbe inspirieren!

Birkland 4
Fon 04631-991

Mit unserer großen
Ihnen Anregungen für
Jochimsen
Ihre persönliche Raumgestaltung.
Fragen Sie uns, wir beraten
Sie gerne!
Fragen
Sie uns, wir beraten Sie gerne!

& CoJochimsen
oHG
& Co oHG

Wohntextil-Studio
Wohntextil-Studio

Kommen Sie uns besuchen. Meike und Jörg Philipp

Kommen Sie uns Kommen
besuchen.Sie
Meike
und Jörg Philipp
uns besuchen.
Meike und Jörg Philipp
TAXI-RUF-GLÜCKSBURG
Christian
Inhaber: H.
LangeErdmann

Baugeschäft
Sönke Lorenzen

Schlossallee 1
4
24960 Glücksburg

· Sygetransport alle kasser
· Bus til 8 personer
Dorfstr. 12b · 24999 Wees
· Terminreservering
Tel. 04631 / 62 24 20
· Skoleelevtransport
Fax: 04631 / 62 24 22
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Her er de seneste nyheder fra Den Danske Kirke i
Lyksborg og Omegn
Forsøg: Nye gudstjenestetider

Vi vil i en periode forsøge at lægge
en månedlig søndagsgudstjeneste
om eftermiddagen for at se om der
er interesse for en tidlig eftermiddagsgudstjeneste. Derfor prøver
vi fra april at holde en månedlig
gudstjeneste søndag kl. 14. Gudstjenesten vil få samme længde og
indhold som nu, men vi vil til eftermiddagsgudstjenesterne fokusere
på nyere salmer, især fra tillægget
’100 salmer’ når der er mulighed for
det. Det betyder at du nu kan være
med til gudstjeneste og kirkekaffe
uden at skulle alt for tidligt op, og
samtidig har du mulighed for at
lære en række nye, skønne salmer
at kende.

Familiegudstjenester

Ta’ familien med til gudstjeneste!
Familiegudstjenesterne finder fremover forsøgsvis sted den sidste
søndag i måneden og begynder
kl. 17. Gudstjenesten varer ca. 25

minutter og byder på glade salmer
og en kort prædiken, spørgeminut
og nadver. Efter gudstjenesten spiser vi lækker mad i kirken. Alle er
velkomne, og hvis du vil være med,
bedes du give besked på tlf. 04631
7179 senest kl. 12 fredagen i forvejen. Det koster kun € 1,- at deltage,
og du bedes medbringe egne drikkevarer. Næste familiegudstjeneste
er søndag d. 24. marts kl. 17.

Sogneaften: Udsendt som
feltpræst til Afghanistan

En af sæsonens senioreftermiddage har budt på et foredrag om
Rubens tid som feltpræst i Afghanistan, og der har siden været
efterspørgsel på foredraget, så nu
holder vi det igen. Det kommer til at
ske onsdag d. 10. april kl. 19.30 i
kirken, og her får du mulighed for at
høre om feltpræstetjenesten blandt
danske soldater som er udsendt til
Kabul i Afghanistan. Foredraget vil
være ledsaget af billeder, og du vil
bl.a. kunne høre om hvad en præst
laver under fjerne og fremmedartede himmelstrøg, hvilke opgaver
de danske soldater egentlig udfører
der, hvordan situationen er for de
lokale indbyggere, og hvad udsigSide 7

terne er for fremtidens Afghanistan.
Du vil kunne købe kaffe og kage til
meget rimelige priser.

sig hos Ruben senest d. 18. 4. på
tel. 04631 7176. Det koster € 1,- pr.
person at være med!

Arbejdsdag og fællesspisning

Generalforsamling

Kirkens udeområder har brug for
lidt omsorg, og det agter vi at gøre
noget ved d. 31. marts efter gudstjenesten; dvs. ca. kl. 11. Derfor:
Har du lyst til at give en hånd med,
er du mere end velkommen søndag
d. 31. marts, både til gudstjenesten
og den efterfølgende arbejdsdag.
Vi skal have fejet visne blade sammen, luget, klippet ned, beskåret,
og gjort flagstangen ren, og enhver
hjælp er påskønnet. Som tak for
ulejligheden byder vi efterfølgende
på middagsmad og noget at drikke i
kirken. Alle er velkomne :-)

Påskegudstjeneste og frokost
Søndag, d. 21. april, er der påskegudstjeneste kl. 10. Efterfølgende
dækker vi op i kirken og holder
påskefrokost. Det er planen at dem
der vil deltage, får tildelt en opgave;
fx at medbringe et brød, et glas sild,
kogte æg eller lignende. Af hensyn
til planlægning bedes man tilmelde
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Hermed indkaldes til generalforsamling i Den Danske Menighed i
Lyksborg og Omegn. Generalforsamlingen finder sted d. 19.5. kl.
15 i kirken med dagsorden ifølge
vedtægterne. Har du emner som
du ønsker behandlet på generalforsamlingen, bedes du kontakte
menighedsrådets formand, Roland
von Oettingen eller menighedens
præst, Ruben Fønsbo. Du finder
kontaktoplysninger på kirkens hjemmeside.

Gudstjenestetider
April
Sø 7 kl. 10
Gudstjeneste v. Preben Kortnum
Lyksborg Kirke
On 10 kl. 19.30
Sogneaften, Udsendt til Afghanistan
Lyksborg Kirke
Sø 14 kl. 14
Gudstjeneste, Palmesøndag Lyksborg Kirke

Sø 21 kl. 10
Påskegudstjeneste og frokost
Lyksborg Kirke

Sø 19 kl. 14
Gudstjeneste og generalforsamling
Lyksborg Kirke

On 24 kl. 15
Senioreftermiddag, Erik Johansen
Menighedslokalet

On 22 kl. 15
Senioreftermiddag, Cecilie Brask
Menighedslokalet

Sø 28 kl. 10
Kirkedag, Slesvig
Gottorp Slot / A.P. Møller-skolen

Sø 26 kl. 10
Gudstjeneste Lyksborg Kirke

Sø 28 kl. 17
Familiegudstjeneste og spisning
Lyksborg Kirke

Sø 26 kl. 17
Familiegudstjeneste og spisning
Lyksborg Kirke

Maj
Sø 5 kl. 10
Konfirmation Lyksborg Kirke

Med mindre andet er anført, er
gudstjenester v. Ruben Fønsbo

Sø 12 kl. 10
Gudstjeneste Lyksborg Kirke
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Sydslesvigsk Forening
Sydslesvigsk Vælgerforening

Lyksborg

SSF: Lis Bewernick, Bergstr. 15, 24960 Glücksburg
SSW: André Pastorff, Waldstr. 12c, 24960 Glücksburg

15. januar 2019

Hermed indkaldes til

GENERALFORS AM LING
TIRSDAG den 02. april 2019 – kl. 19.00
på Lyksborg Danske Skole, Gorch-Fock-Str. 1c, 24960 Glücksburg
Vi starter med SSF generalforsamlingen, derefter følger SSW. Der er følgende dagsordener:
Dagsorden for SSF:
1) Valg af mødeleder og protokolfører
2) Årsberetning – herunder protokoloplæsning fra det forgangne år
3) Regnskabsberetning
4) Revisorernes beretning
5) Drøftelse og godkendelse af beretning(er) og regnskab samt decharge
6) Valg
a. til bestyrelsen: formand / bisiddere / evt. suppleanter
b. 2 revisorer
c. delegerede til amtsgeneralforsamlingen
d. delegerede til landsmødet
7) Eventuelt
Hvert SSF-medlem kan foreslå punkter til dagsordenen. Forslag skal indsendes skriftligt til
distriktsformanden mindst 1 uge inden mødet.
Dagsorden for SSW:
Se næste side.
Vi glæder os over at se mange af vore medlemmer til årets vigtigste møde. Hjertelig velkommen!
Venlige hilsener
Bestyrelserne
Pressearbejde
Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet. Disse vil blive brugt til analog og digital
dokumentation og informationsarbejde af legitime interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering
på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.
Pressearbeit
Wir weisen darauf hin, dass es vorkommen kann, dass von der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und veröffentlicht
werden. Die Aufnahmen dienen dem Zweck der analogen und digitalen Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund berechtigter
Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f. DSGVO.
Veranstaltungsgästen, deren Identifizierung auf diesen Aufnahmen wegen konkreter persönlicher Gründe unzumutbar wäre, steht ein
Widerspruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu.
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Sydslesvigsk Forening
Sydslesvigsk Vælgerforening

Lyksborg

SSF: Lis Bewernick, Bergstr. 15, 24960 Glücksburg
SSW: André Pastorff, Waldstr. 12c, 24960 Glücksburg

15. januar 2019
Hermed indkaldes til

GENERALFORS AM LING
TIRSDAG den 02. april 2019 – kl. 19.00
på Lyksborg Danske Skole, Gorch-Fock-Str. 1c, 24960 Glücksburg
Vi starter med SSF generalforsamlingen, derefter følger SSW. Der er følgende dagsordener:
Dagsorden for SSF:
Se siden forinden.
Dagsorden for SSW:
1.
Velkomst af formanden eller forkvinden
2.
Valg af a) mødeleder - b) protokolfører - og evt. c) tællekommission
3.
4.
5.
6.

Formandens eller forkvindens beretning
Regnskabsberetning
Revisorernes beretning
Drøftelse og godkendelse af beretningerne

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg til bestyrelsen:
Valg af formanden eller forkvinden
Valg af næstformand eller næstforkvinde
Valg af kasserer
Valg af bisiddere
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Valg af delegerede til amtsgeneralforsamlingen
Valg af delegerede til landsmødet

15.
16.

Andragender i henhold til vedtægternes § 16 (såfremt disse foreligger)
Eventuelt

Vi glæder os over at se mange af vore medlemmer til årets vigtigste møde. Hjertelig velkommen!
Venlige hilsener
Bestyrelserne
Under mødet bydes på ostebord og rødvin til 4 €.
Venlige hilsener
Bestyrelserne
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KALENDER
APRIL
Tirsdag

den 02.

kl. 15.30

Lyksborg Kvindeforening mødes

kl. 19.00

SSF og SSW Lyksborg - Generalforsamling
(se s. 10-11)

Onsdag

den 03.

kl. 19.00

Oksbøl Kvindeforening mødes

Søndag

den 07.

kl. 10.00

Gudstjeneste v/Preben Kortnum Mogensen

Onsdag

den 10.

kl. 19.00

Oksbøl Kvindeforening mødes

kl. 19.30

Sogneaften i præstegården (se s. 3)

Søndag

den 14.

kl. 14.00

Gudstjeneste, palmesøndag

Onsdag

den 17.

kl. 19.00

Oksbøl Kvindeforening mødes

Søndag

den 21.

kl. 10.00

Påskegudstjeneste og frokost

Tirsdag

den 23.

kl. 16.00

Lyksborg Kvindeforening hos A. Erichsen (se s. 3)

Onsdag

den 24.

kl. 15.00

Senioreftermiddag i præstegården (se s. 3)

kl. 19.00

Oksbøl Kvindeforening mødes

Fredag

den 26.

kl. 18.00

SSF Lyksborg - Pizzalavning (se s. 16)

Søndag

den 28.

kl. 10.00

Kirkedag i Slesvig

Mandag

den 29.

kl. 14.5

Bogbussen kommer til skolen

kl. 19.00

Planlægningsmøde på skolen (se s. 14)

Pressearbejde
Vi gør opmærksom på, at det kan sket, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet.
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f.
DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.
Öffentlichkeitsarbeit
Wir weisen darauf hin, dass es vorkommen kann, dass von der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und veröffentlicht
werden. Die Aufnahmen dienen dem Zweck der analogen und digitalen Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund berechtigter
Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f. DSGVO.
Veranstaltungsgästen, deren Identifizierung auf diesen Aufnahmen wegen konkreter persönlicher Gründe unzumutbar wäre, steht ein
Widerspruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu.
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KALENDER
MAJ
Torsdag

den 02.

kl. 17.00

SSF Lyksborg - Madlavning for voksne (se s. 15)

Søndag

den 05.

kl. 10.00

Gudstjeneste med konfirmation

Tirsdag

den 07.

kl. 15.30

Lyksborg Kvindeforening med Ingrid Matlok
(se s. 3)

Onsdag

den 08.

kl. 19.00

Oksbøl Kvindeforening mødes

Søndag

den 12.

kl. 10.00

Gudstjeneste

Onsdag

den 15.

kl. 19.00

Oksbøl Kvindeforening mødes

Torsdag

den 16.

kl. 20.00

SSF - Sæsonafslutning ”Mød mig på Cassiopeia”
(se s. 19)

Søndag

den 19.

kl. 14.00

Gudstjeneste og generalforsamling

Tirsdag

den 21.

kl. 15.30

Lyksborg Kvindeforening mødes på ZOB (se s. 3)

Onsdag

den 22.

kl. 15.00

Senioreftermiddag i præstegården (se s. 3)

kl. 19.00

Oksbøl Kvindeforening mødes

Lørdag

den 25.

kl. 14.00

Årsmøde på skolen (se s. 14)

Søndag

den 26.

kl. 10.00

Årsmødegudstjeneste
Årsmøde - friluftsmøde i Flensborg

kl. 14.45

Bogbussen kommer til skolen

Mandag

den 27.

Mandag

den 27.

Onsdag

den 29.

kl. 19.00

Oksbøl Kvindeforening mødes

Søndag

den 02.

kl. 10.00

Gudstjeneste

Tirsdag

den 04.

kl. 14.30

Lyksborg Kvindeforening - Gåtur i Volkspark

Mandag

den 10.

kl. 07.00

SSF Lyksborg - Pinsetur (se s. 17)

Fredag

den 21.

kl. 19.00

Sankthansaften på skolen (se s. 17)

Ladywalk i Sønderborg (se s. 20)

JUNI

SKOLENS PÅSKEFERIE
Sidste skoledag
tirsdag den 09. april

Første skoledag
tirsdag den 23. april
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Skolen, børnehaven, SSF Munkbrarup Ves og SSF Lyksborg
inviterer til

Årsmøde på Lyksborg Skole
lørdag den 25.05.19 kl. 14

søndag 26.05.19 på DGF pladsen i Flensborg
Planlægningsaften om Årsmøde og Sankthansfest 2019

Mandag den 29. april 2019 kl. 19 på Lyksborg Skole
Kunne du tænke dig at høre mere?
Har du lyst til at at være med til at præge arrangementerne?
Så kom forbi!
Spørgsmål? Så kontakt Lis Bewernick på
tlf: 0152 0981 8038 eller mail: lis@ssf-lyksborg.de
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SSF Lyksborg inviterer til

FÆLLES SPISNING…
….for voksne

Kom og vær med til en hyggelig aften med madlavning og/eller spisning
på Lyksborg Skole

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 17.00/19.00
Vi synes at det er så hyggeligt at lave mad sammen. Gør du også? Så mød os på
skolen kl. 17.00 og vær med til at tilberede en lækker menu til fælles spisning.
Er du mere den gemytlige madnyder er du velkommen til at møde kl. 19.00 og
lade dig forkæle af lækre tilberedte retter.
Prisen for spisning vil være 8 Euro per næse for medlemmer (12 € for ikke
medlemmer), tag gerne selv drikkevarer med.
Husk at meddele ved tilmelding om du kommer til madlavning eller først til
spisning.
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner, SSF’s bestyrelse
Tilmelding sker til :

Tina Radzio, tina@radzio.dk eller 441505
Susanne Ludmann, s.ludmann@web.de eller 01788 292 902
Lis Bewernick, lis@ssf-lyksborg.de eller 0152 0981 8038
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SSF Lyksborg inviterer til

Pizza HYGGE…

….elever i 3. – 6. klasse

Kom og vær med til en hyggelig aften hvor vi laver og spiser pizza
på Lyksborg Skole

Torsdag den 26. april 2019 kl. 18.00-21.00
Pizzatilberedning, spisning, hygge og hvis i har lyst tænder vi for musikken og
laver DISCO!
Pris 3 € til pizza og sodavand
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner, SSF’s bestyrelse
Tilmelding sker til :
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Tina Radzio, tina@radzio.dk eller 441505
Susanne Ludmann, s.ludmann@web.de eller 01788 292902

Sankthansfesten holdes i år
Fredag d. 21. juni kl. 19
på Lyksborg Skole

Inden sankthansfesten
inviteres elever fra 6. – 8. k. til
pizzabagning og hygge kl. 17.
Den 10. juni er der pinsetur
kl. 7.
I kan læse mere i næste LoM Nyt.
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Medarbejder til redaktionsgruppen søges
Da Enke Christiansen til sommer udgår af redaktionen for Lyksborg og
Munkbrarup NYT, søges en ny medarbejder til redigering af bladet.
Der afholdes seks møder årligt, hvor bidrag og kalender redigeres som
forslag til næste udgave, der bliver trykt og udsendt af Amtssekretariatet i Flensborg.
Hvis du har lyst til at deltage i tilrettelæggelsen af bladet, kan du melde dig hos Marianne Huy eller Annkatrin Bracke – se kontaktsiden.
Redaktionsudvalget
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Foto: G. Thai

Mød mig på Cassiopeia
SÆSONAFSLUTNING
To 16.05.2019 • 20:00
Stadttheater, Flensborg

Folketeatret tager tråden op fra sidste sæsons succes med Frøken
Nitouche og den folkelige operette. I denne sæson står vi midt i det kaotiske
teaterliv få dage før en premiere.
I denne kendte og elskede operette-komedie vikles Olympens guder og
teatrets folk ind i hinanden og svøbes i både romantik og stjernestøv. På
Alhambra Teatret har komponist Berger svært ved at finde inspiration til
at færdiggøre sin seneste musical. Og med både teatrets direktør og sin
ekskone - teatrets primadonna - på nakken, er han ved at give op, da han
får kærkommen hjælp fra musikkens muse.
Mød mig på Cassiopeia klinger af sjæler efter sjæler, hit efter hit, som får
eroterne til at flagre på scenen, og - hvem ved - måske også temperaturen
til at stige og latteren til at gjalde i salen.
Billetter:

• + 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7
eller ved indgangen
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27. maj 2019 i Sønderborg
Deltag i en gåtur på 7 eller 12 km og støt en god sag!
Tilmelding på mail til christel@sdu.de.
Oplys størrelse på t-shirt (størrelse XS til 4XL) - Meddel om du ønsker at gå 7 km eller 12 km.
Der er fællestransport fra Lornsendamm, Flensborg.
Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 11. april 2019
(Indbetal 24 € på SdU´s bankkonto senest den 11. april 2019
Mærk overførelsen: ”Lady Walk + dit navn”)

www.SdU.de
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Inh. H.-D. Stühm

Ihre gute Stube ist in die Jahre gekommen?
Das erledigen wir für Sie!

Flensburg: (0 46 1)

Inh. H.-D. Stühm

940 37 99
Wees: (0 46 31)

44 02 13

Flensburg : (0 T46
ag &1)
!
Nacht

Stellen Sie sich vor, Sie kommen heim und Ihr Zuhause erstrahlt in
neuem Glanz! Die Wände sind frisch gestrichen. Vielleicht eine schöne, neue Tapete? Der Boden ist mit neuem Teppichboden ausgelegt.
Alles ist blitzblank und ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.
Und Sie hatten keine Mühen, keinerlei Arbeit damit. Ein Märchen?
Nein, sondern unser Rund-um-Service für Sie! Rufen Sie uns an!

940 37 99
Erd- Feuer- und
Seebestattungen

Wees:
(0 46von31)
Vermittlung

44 02 13

Bestattungsfinanzierung
Bestattungsvorsorge

24999 wees · birkenbogen 8
telefon 0 46 31 / 2211 · fax 0 46 31 / 3818

Tag & !
Individuelle Nacht

Trauergestaltung
ErdFeuer- und
Seebestattungen
Erledigung aller
Formalitäten

Vermittlung von
Bestattungsfinanzierung
Menschlichkeit statt Routine

Bestattungsvorsorge
Helge Erichsen, Dipl. Ing.
Schausender Weg 16, 24960 Glücksburg, Tel. 04631-966, Notdienst 04631-967, Fax 04631-960
www.elektro-erichsen.de, el-erichsen@versanet.de

Individuelle
Trauergestaltung
Dienstleistungen für Privat- u. Gewerbekunden

· Elektroinstallationen · Neu- und Altbau · Sat-Anlagen · Beleuchtungsanlagen · Hauskommunikation
· EDV Netzwerkverkabelungen · Photovoltaikanlagen · Reparatursevice · 24-Std. Notdienst
· Elektro Groß- und Kleingeräte · Entsorgung der Altgeräte · Energieberatung · E-Check

Erledigung aller
Formalitäten
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Menschlichkeit statt Routine

Skolen:
Lyksborg Danske Skole
Anne Andersen, skoleinspektør
telefon 04631 4099100
Skolefritidsordningen:
(Lyksborg Danske Skole)
Pædagog: Ines Heyen
mobil 0174 6955779
Lyksborg Historiske Værksted:
(Lyksborg Danske Skole)
henvendelse til Ragnar von Winterfeldt
eller skoleinspektøren
Børnehaven:
Lyksborg Danske Børnehave
Christina Strunz-Ewel, børnehaveleder
telefon 04631 405030
Kirken:
Ruben Fønsbo
Schwennaustr. 12, 24960 Glücksburg
telefon 04631 7179
e-mail: ruf@kirken.de
Menighedsrådsformand
Roland von Oettingen
Zum Dorfteich 7, 24975 Husby
telefon 04634 9647
e-mail: roland.von@t-online.de
Kasserer: Brigitte Günther
Tlf. 04631 8290
e-mail: dybboel@web.de
www.lyksborg.de
Ungdomsforeningen LUF:
er hvilende

Side 22

Sundhedstjenesten:
Hjemmesygeplejersken fra Dansk
Sundhedstjeneste kontaktes på tlf.
0461 570580
Kvindeforeningen:
Lyksborg: Annemarie Erichsen
telefon 04631 1478
Oksbøl: Else Marxen
telefon 04631 1732
SSF:
Lyksborg: Formand Lis Bewernick
mobil 0152 09818038
e-mail: lis@ssf-lyksborg.de
www.ssf-lyksborg.de
Munkbrarup-Ves:
Formand Niels Wolfsdorf
telefon 04631 8268
SSW:
Lyksborg: Formand André Pastorff
telefon 04631 5475580
Munkbrarup-Ves: Formand Gerd Voß
telefon 04631 1656
Redaktionsudvalg:
Annkatrin Bracke (04631 8899)
Enke Christiansen (04631 3307)
e-mail ainkensenke@t-online.de
Marianne Huy (04631 7119)
e-mail marianne-huy@t-online.de
Ansvarshavende:
SSF/SSW Lyksborg og
Munkbrarup-Ves
Tryk:
SSF/SdU Copy & Layout
Redaktionsfrist for
juni: fredag, 8. maj!
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Reparaturarbeiten · An-, Um- & Neubauten

Sandwigstraße 23 · 24960 Glücksburg · Fax 0 46 31/ 74 20

Tel. 0 46 31 / 84 90 · www.strohbehn.de
Alles aus einer Hand seit über 30 Jahren.

Gestaltung der
Vorderseite:

● Logodesign

●

● Illustrationen

●

● Postkarten

●

Printwerbung
Anzeigen
Einladungen

SASKIA DIEDERICHSEN Illustration & Grafik | Wees | mail@saskia-diederichsen.de
Tel. 046 31 5 64 30 64 | mobil 0163 45 16 555 | www.saskia-diederichsen.de
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Dansk broderegarn
Åbningstider
man., ons., fre. kl. 9 - 12
og efter aftale
Sörupholzer Str. 29, Sörup
Telefon +49 4635 600
christa-gondesen@t-online.de
www.dänische-stickgarne.de
Broderegarn
HF dänisches Blumengarn 127 farver
MEZ Anchor Sticktwist
435 farver
DMC Sticktwist
446 farver
Stoffer og pakninger
Oehlenschläger, Permin, Rosenstand
Haandarbejdets Fremme, Rico
Vaupel & Heilenbeck
Weberei Weddingen

APRIL & MAJ
Boshi Nr. 1
Boshi Nr. 3
je 50 g ~ 55 m / 42 m

pr. styk 1,50 €

d
u
b
l
i
T
hatnut XL 55
2,50 €

Gestrickte Strümpfe. Alle Größen vorrätig.

