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SSF Vanderup-Jørl

Kære medlemmer,

Nu er vi kommet et godt stykke ind 
i det nye år, og det går med store 
skridt henimod foråret. Solen har, 
når den viser sig, allerede stor kraft 
og mange steder kan man allerede 
se vintergækker, erantis og krokus 
blomstre. Alt for tidligt siger mange, 
og dog kan man fornemme en varm 
glæde sprede sig. Folk ser meget 
gladere ud.
Jeg vil endnu engang sige tak til 
alle, som bakkede op om forenings-
arbejdet, som er så vigtigt, når nu 
skolen er lagt sammen med Store 
Vi. Derfor kæmper vi alle videre for 
et rigt foreningsliv her i Vanderup.

Planlagte  
arrangementer:

• Besøg i ”biffen” i marts
• Besøg af en forestilling på Flens-
  borghus i april
• Årsmødeaften i Store Vi i maj
• Udflugt sammen med Kvindefor-
  eningen i juni
• Sankt Hans i Tarp i juni
• SOMMERPAUSE
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Generalforsamling 
den 24. januar 2019

Generalforsamlingen i Vanderup 
var godt besøgt. Som særlig gæst 
kunne vi hilse på Jon Hardon Han-
sen fra forretningsudvalget. Igen i 
år startede vi med at spise, og det 
så næsten ud til, at maden ikke 
rakte til alle. Det må vi jo arbejde 
på. 

Formand Carolin Methmann kunne 
berette om et godt år, på trods af at 
skolen var blevet lagt sammen med 
Store Vi. Hun gjorde opmærksom 
på vigtigheden af et godt samarbej-
de med foreningerne, så alle kunne 
være tilfredse.
Senere var der valg til bestyrelsen 
og alle, som stod til valg, blev valgt 
igen. 
Også her endnu en gang tak til alle, 
som bakkede op om foreningens 
arbejde.

Venlig hilsen
Carolin

SSF Generalforsamling den 24. januar 2019

Generalforsamlingen i Vanderup var godt besøgt. Som særlig gæst kunne vi
hilse på Jon Hardon Hansen fra forretningsudvalget. Igen i år startede vi med at
spise,og det så næsten ud til at maden ikke rakte til alle. Det må vi jo arbejde
på 

Formand Carolin Methmann kunne berette om et godt år, på trods af at skolen
var blevet lagt sammen med Store Vi. Hun gjorde opmærksom på vigtigheden
af et godt samarbejde med foreningerne, så alle kunne være tilfredse. 

Senere var der valg til bestyrelsen og alle, som stod til valg, blev valgt igen.

Også her endnu en gang tak til alle,som bakkede op om foreningen arbejde.

Venlig hilsen

Carolin
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SSW Vanderup-Jørl

Årets generalforsamling var 
godt besøgt

14 ud af vore 38 medlemmer deltog 
i vores generalforsamling den 24. 
januar. I min årsberetning kom jeg 
ind på, at vi på baggrund af skole-
sammenlægningen og manglende 
vuggestue- og børnehavepladser i 
Vanderup havde bedt Skoleforenin-
gen om et møde. Det blev afholdt 
den 19.03.2018. Vi fik at vide, at 
med 29 elever i Store Vi og 12 i 
Vanderup bliver skolerne sammen-
lagt. Men, man var ikke færdig med 
at planlægge sammenlægningen.

På spørgsmålet om dansk vugge-
stue i Vanderup var svaret, at man 
havde kigget på børnetal, venteli-
ster og børnenes bopæl og der ud 
fra besluttet, at man vil udvide bør-
nehaverne i Store Vi og Tarp med 
vuggestue- og børnehavepladser. 
Og det vil så også dække Vande-
rups behov. Det mener vi ikke, det 
gør! Det er rent praktisk en større 
udfordring for småbørnsfamilier at 
transportere de små til Store Vi/
Tarp, og forældre til vuggestuebørn 
føler sig helt klart mest trygge ved 
små institioner. Selv om de virkelig 
gerne vil det danske, så vælger de 

den tyske institution i kommunen. 
Det har vi allerede flere eksempler 
på. 

Mindretallet lever af, at der kommer 
nye til. Det vil så ikke ske i Vande-
rup – og får man ikke de små – så 
har man senere heller ikke de store. 
Den erfaring har vi jo lige gjort. 
Knap 20 år efter sammenlægning af 
Store Vi og Vanderup Børnehave er 
børnetallet så lavt, at vi bliver sam-
menlagt. Og i praksis er det jo en 
lukning af Vanderup skole! 

Vi mener, at i stedet for en dyr 
tilbygning i Store Vi, ville det være 
en bedre løsning, at have f.eks. 10 
vuggestuepladser og 20 børneha-
vepladser i henholdsvis skolebyg-
ningen og børnehavebygningen 
(førskolebørnene kan så samles 
i Store Vi). Til realisering af det, 
vil man sikkert kunne få tilskud 
fra Vanderup kommune. Vi gjorde 
Skoleforeningen opmærksom på, 
at det helt sikkert ikke vil ske til 
en udvidelse i Store Vi. Som kom-
mune er vi forpligtet til at sørge for 
tilstrækkelige vugge- og børneha-
vepladser i kommunen. Det skal 
vores penge bruges til og ikke til, at 
nabokommunen kan opfylde deres 
forpligtelse. 
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SSW Vanderup-Jørl

For os at se, er vores forslag bedre 
både i forhold til økonomi, pæda-
gogik og frem for alt i forhold til 
mindretallets fremtid. I oktober 
fremlagde Skoleforeningen så en 
40 siders strukturudviklingskatalog, 
der skulle danne grundlag for prio-
riteringsdebat på regionale møder 
m.m. blandt andet også på SSWs
hovedudvalgsmøde den 20. no-
vember. Vores erfaring er, at denne
debat var/er formålsløs, idet Skole-
forenigen for længst har besluttet,
hvordan institutionslandskabet i
Sydslesvig i fremtiden skal se ud.
Centralisering og skole, børnehave
og vuggestue på en matrikel. Og
her hos os er man så langt fremme
i planlægningen, at det ikke står til
at ændre.

Det er den sørgelige realitet, som vi 
så må leve med og gøre det bedste 
ud af! 

Min frygt er dog, at når vi 60+ ikke 
kan længere, så er der ingen til at 
tage over og om en 10-15 år er 
der intet dansk mindretal tilbage i 
Vanderup. 

Men ”Kæmp for alt, hvad du har 
kært”! Lad os gøre det. Og lad 
os alle i fællesskab gøre alt for at 

stoppe Skoleforenigens bestræbel-
ser på at samle alt på få centrale 
steder i Sydslesvig. Det er nemlig 
ikke udvikling, men afvikling!

Efter beretningen fik vi valgt en ”ny” 
bestyrelse: 

formand: Bodil Meyer, 
næstformand: Rolf Dieter Lippert, 
kasserer: Aage Jensen, 
bisiddere: Hans-Günter Mönk, Birgit 

     Mönk, Hanne Schuch, 
suppleanter: Antje Christiansen og 

        Jytte Lorenzen.

Stor tak til mine partifæller i kom-
munerådet og de forskellige udvalg 
for godt konstruktiv samarbejde, og 
tak til alle for god opbakning. 

I ønskes alle et dejligt forår
Bodil
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Vanderup Kvindeforening

I Vanderups Kvindeforening holdt vi 
høstfest, hvor høstmåltidet bestod 
af en række friske blandede salater, 
en dejlig ”laksetærte”, forskellige 
hjemmebagte brød og en æblekage 
til desserten. Til trods for de yderst 
få tilmeldte til høstfesten, hyggede 
vi os rigtig meget med de mange 
lækre ting, der blev serveret.

Til gengæld var årets julehygge 
rigtig godt besøgt, hvor vi sammen 
med 13 deltagere hyggede og med 
lækker mad leveret af ”Alte Schule 
Wanderup”. Ligeledes var ”Weih-
nachtsdorf Wanderup” igen en 
succes for os, hvor vi sammen med 

5 medlemmer har deltaget for at 
sælge hjemmelavede ting og sager 
i boderne. Der var stor begejstring 
for vores håndarbejdeartikler, hvor-
for vi også blev godt besøgt hen 
over de 3 dage – stor tak i denne 
sammenhæng til Hanne, som stod 
for organiseringen af vores delta-
gelse.

Til første juni vil vi besøge Olde-
morstoft i Padborg. På Oldemorstoft 
kan du opleve faste udstillinger om 
landbrug. Oldemorstoft frugtland er 
resultatet af de sønderjyske frugt-
haver.

På bestyrelsens vegne  
Angela Rahn

Oldemorstoft, Padborg

Foto: wikimedia
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Vanderup UF
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Vanderup UF
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Bogbussen kommer til Vanderup Danske Skole følgende torsdage:

28. marts 2. maj 6. juni

klokken 15.30 til 16.00.

I den forbindelse bydes fra kl. 15 på en kop kaffe og hyggeligt samvær i 
det klasseværelse, der vender ud mod parkeringspladsen.

Vi glæder os til at hilse på rigtig mange både voksne og børn, der har lyst 
til at tage imod bogbussens gode tilbud og samtidigt vil være med til at 
styrke fællesskabet indenfor det danske arbejde i Vanderup. Der er god 
plads til os i Vanderup Skole. Så lad os gøre brug af muligheden.

Velkommen! Vi ses! 

Signe
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Mødekalender
Ret til ændringer forbeholdt

Dag Dato Emne Mødested Tid

Søndag 17.03. Gudstjeneste 
v/ Morten Mortensen Vanderup kirke 09:30

Tirsdag 19.03. ”Biffen” på Flensborghus Vanderup Skole 18:30

Onsdag 20.03. Menighed - generalforsamling Tarp kirke 19:00

Torsdag 28.03.
Bogbussen kommer, og der 
bydes på hyggeligt samvær og 
kaffe

Vanderup Skole 15:00-16:00

Tirsdag 02.04.
Hyggeeftermiddag med Kjeld 
Beck om ”Familier fra Jaruplund 
efter 1864”

Jaruplund kirke 15:00-17:00

Torsdag 18.04. Gudstjeneste med efterfølgen-
de fællesspisning Tarp kirke 18:00

Mandag 22.04. Påskegudstjeneste v/Morten 
Mortensen Vanderup kirke 10:00

Onsdag 24.04. Kvindeforening - hyggeaften Skolens forhal 19:30

Søndag 28.04. Kirkekag med gudstjeneste Gottorp Slotskirke 10:00

Tirsdag 30.04. SSF - Musik og eventyr på 
Flensborghus Vanderup Skole 19:30

Torsdag 02.05.
Bogbussen kommer, og der 
bydes på hyggeligt samvær og 
kaffe

Vanderup Skole 15:00-16:00

Torsdag 16.05. Hyggeeftermiddag med sang Tarp kirke 15:00

Søndag 19.05. Gudstjeneste v/Alena Strelow Vanderup kirke 15:00

Fredag 24.05. Årsmødeaften Store Vi 18:00

Søndag 26.05. Årsmødegudstjeneste Jaruplund kirke 10:00

Søndag 26.05. Årsmøde - friluftsmøde Flensborg 13:30

Fredag 31.05. Skolen - undervisningsfri (efter 
Kristi Himmelfartsdag)

Lørdag 01.06. SSF og Kvindeforening - udflugt 
itl Oldemorstoft i Padborg Vanderup Skole 12:30
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Dag Dato Emne Mødested Tid

Torsdag 06.06.
Bogbussen kommer, og der 
bydes på hyggeligt samvær og 
kaffe

Vanderup Skole 15:00-16:00

Tirsdag 11.06.
Hyggeeftermiddag med 
Gershom Jessen om 
”Jøder i Flensborg”

Jarupund kirke 15:00-17:00

Søndag 09.06.
Fælles dansk/tysk pinseguds-
tjeneste med efterfølgende 
grillmad v/Morten Mortensen

Vanderup kirke 11:00

Mandag 10.06.
Gudstjeneste med efterfølgen-
de kirkekaffe og konfirmandind-
skrivning

Tarp kirke 10:00

Søndag 23.06. SSF - sankthansfest Tarp se invitation

Mødekalender
Ret til ændringer forbeholdt

Ingo’s
Fahrrad-Schmiede
Reparatur und Service  04606 - 965980

Ingo Andresen
Flensburger Str. 20a  -  24997 Wanderup
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Vanderup Menighed

Navne og adresser på me-
nighedsrådet i Vanderup

Menighedsrådsformand: Rolf-Dieter 
Lippert telefon 04606-544, 
mobil 0172 4106897 
lippertRD@t-online. de
Næstformand og protokolfører: 
Hanne Schuch, 
telefon 04606-1333, 
mobil 0178 1333650 
hannes-chuch@googlemail.com
Bisidder: Peter Sindberg, 
telefon 04606-444

Kontakt til præstevikarerne 

Alena Strelow, 04639-823, 
04638-80131, strelow@kirken.de 
Morten Mortensen, 0461-16098686, 
0162 2303333, 
morten.chr.mortensen@gmail.com

Gudstjenester

17.03.2019 kl. 9.30 
v/Morten Mortensen
22.04.2019 kl. 10.00 
v/Morten Mortensen
19.05.2019 kl. 15.00 
v/ Alena Strelow
09.06.2019 kl. 11.00 Pinsedag ved 
Morten Mortensen. Fælles dansk- 
tysk gudstjeneste med efterfølgen-
de grillmad.

Hyggeeftermiddage:

Jaruplund Kirke: 2. april kl. 15-17. 
Kjeld Beck fortæller om familier fra                    
Jaruplund efter 1864.
11. juni kl. 15-17. Gershom Jessen
fortæller om Jøder i Flensborg.

Tarp Kirke: 16. maj kl. 15 med sang.

Andre arrangementer

Skærtorsdag 18. april er der guds-
tjeneste i Tarp kirke kl. 18 med 
efterfølgende fællesspisning.
Tag aftensmaden med og al maden 
vil blive sat på et fælles bord, så vi 
alle kan nyde det fælles måltid.

Søndag 28. april er der kirkedag i 
Slesvig kl. 10 med gudstjeneste i 
Gottorp Slotskirke og efterfølgende 
Kirkedag på A. P. Møller Skolen i 
Slesvig.

Søndag 26. maj Årsmødegudstje-
neste kl. 10 i Jaruplund kirke
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Jeg indledte sidste Vanderup Blad 
med at beskrive efterårets og vin-
terens komme og nu i denne stund 
kan vi næsten byde foråret velkom-
men.
I december var ca. 40 mennesker 
samlet i kirken til en dejlig og god 
adventskoncert ved Helligånds 
Kirkens kor. Bagefter gik vi til 
menighedshuset til samvær med 
hjemmebagte småkager og kløben 
samt fedtemadder. Tak til alle de 
hjælpende hænder.
Som I sikkert allesammen ved, har 
vi for øjeblikket ikke vores egen 
præst. Som vikarer er indsat Morten 
Mortensen, som vi allerede kender, 
og den nye præst i Valsbøl Pasto-
rat, Alena Strelow, de er begge to 
jeres samtalepartner, hvis der er 
problemer eller spørgsmål. 

Indkaldelse til generalfor-
samling

Indkaldelse til generalforsamling for 
Ugle Herreds danske Menigheder 

i Tarp Kirkes lokaler 
den 20. marts 2019 kl. 19.00.

Dagsorden 
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af ordstyrer
3. Fremlæggelse af regnskab, revi-
    sionsberetning, samt godken-
    delse af regnskabet

4. Præstens beretning
5. Nyt fra menighederne
6. Status præstegården, klokke-
      stabler, medlemstal
7. Ny præst
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Konfirmation

Kære Konfirmander, kære forældre.

Tarp, Jaruplund og Vanderup dan-
ske Kirker, vil gerne invitere dig/ jer 
til Konfirmandindskrivning.

Mandag den 10. juni (2. Pinsedag) 
efter Gudstjenesten i Tarp Kirke.

Denne dag vil der være gudstjene-
ste kl. 10 ved Pastor Morten Mor-
tensen med efterfølgende kirkekaffe 
og indskrivning til konfirmation 2020 
(HUSK jeres dåbsattest/Stamm-
buch).
Hvis du er i tvivl om noget eller 
har spørgsmål kan du/i altid tage 
konkakt til Morten på tlf. 0461 
16098686 
eller mobil 
0162 2303333.

Vanderup Menighed
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Mest for børn

Gækkebreve – rim og remser

En vintergæk, 
en sommernar, 
en fugl foruden vinger, 
en lille ven, 
som har dig kær, 
en kærlig hilsen bringer.

En dag jeg fandt en vintergæk, 
men samme dag mit navn blev 
væk, 
nu må du bruge din forstand, 
og se, om du det gætte kan.

Mit navn det står med streger 
og ikke som det plejer 

Mit navn det står med prikker
pas på det ikke stikker

gæk gæk gæk  
3 dage og 3 gæt... 
og hvis du ikke gætter mig et påske 
æg du skylder mig 

Med ønske om et godt forår og 
forsommer
Rolf-Dieter, Peter og Hanne
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 Nyttige Adresser

Sydslesvigsk Forening (SSF)
Formand 
Carolin Methmann
04606 7014037
methi1963@gmail.com

Sydslesvigsk Vælgerforening 
(SSW)
Formand
Bodil Meyer
04606 500
aagejensen@t-online.de

Kvindeforening
Formand
Angela Rahn
04630 1285
angelarahn@web.de

Vanderup Ungdomsforening 
(VUF)
Formand
Ingo Nielsen
04606 607
ichnielsen@t-online.de

Dansk Sundhedsstjeneste
Hjemmesygeplejersken fra Dansk 
Sunhedstjeneste kan kontaktes på 
tlf. 0461 570580

Kirken
Menighedsrådsformand
Rolf-Dieter Lippert
04606 544
0172 4106897
lippertRD@t-online.de

Sognepræst:
Præstevikarerne: 
Alena Strelow
04639 823
04638 80131
strelow@kirken.de

Morten Mortensen
0461 16098686 
Mobil 0162 2303333
morten.chr.mortensen@gmail.com

Børnehaven
Leder
Betina Wagner
04604 400
betina.wagner@skoleforeningen.
org

Samarbejdsrådsformand
Helene Jessen

Store Vi-Vanderup Danske Skole
Inspektør
Jens Ravnskjær 
04604 987218

Samarbejdsrådsformand
Mira Bang
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• Lottoannahmestelle
• Präsentkörbe

• Getränke auf Kommission
• Lieferservice

• Wäscherei
• Druckerpatronen
• Ausschankwagen

• Partyservice
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Tel (04606) 96312
www.alteschulewanderup.de

Alte Schule Wanderup · Familie Michelsen
Flensburger Straße 19 · 24997 Wanderup
Fax (04606) 96360 · Mobil (0172) 4559905

info@alteschulewanderup.de

· KALTE PLATTEN
· BELEGTE BRÖTCHEN
· KALTE UND WARME BÜFFETS
· WARME SPEISEN
· COCKTAILMOBIL
· GRILLMOBIL
· PASTAMOBIL
· MITTAGSTISCH

· AUSSENVERANSTALTUNGEN
· JEGLICHER ART VON DER
PLANUNG BIS ZUR AUSFÜHRUNG

· DAS LEHRERZIMMER BIETET
PLATZ FÜR BIS ZU 30 PERSONEN

· PARTYRAUMVERMIETUNG
· FESTZELTVERMITTLUNG

Was wir alles machen:
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Tal med os
- vi rådgiver dig gerne:

Union-Bank AG
Große Straße 2 / 24937 Flensburg

Telefon +49 461 8414-0 / Telefax +49 461 8414-290
info@unionbank.de / www. unionbank.de

Profiter også du af Union-Bankens
omfattende ydelser til din daglige økonomi: 

personlig service
faglig kompetence
målrettet rådgivning
individuelle finansieringskoncepter
teknisk komfort døgnet rundt





naturbelassenen

feinsten Rohgewürzen 
-

Fleisch und Wurstwaren

aus bestem Fleisch, Zusatzstoffen,

-
und sonst N I X !!

Räucherlachsspezialitäten

Wanderup
Husumer Straße 1

Thordsen
Fleisch-Wurst-Räucherlachs

Fleisch ● Wurst ● Partyservice  ● Räucherlachs

Unser Partyservice bietet Ihnen
- Kalte und warme Buffets
- Kalte Platten
- Smørrebrød  
- Original Wanderuper Räucherlachsspezialitäten
- Warme Gerichte und vieles mehr!

Husumer Straße 1                  
24977 Wanderup                         

0 46 06 / 96 55 96
Verkauf ab Produktion
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Sie haben die Party 04606-96 55 96 wir den Service !

Bei uns erhalten Sie auch 
Bio und Bioland Fleisch- und Wurstwaren

Unsere Partyservice-Angebote sind selbstverständlich 
auch in Bio & Bioland Qualität lieferbar

DE-ÖKO-006

info@da-ist-die-sau-los.de


