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APOTHEKE WANDERUP
Seit über 20 Jahren ihre Apotheke

mit Kompetenz und Service
für die Gesundheit

Apotheker Norbert Wollesen
Flensburger Straße 6 - 24997 Wanderup
Tel. 04606 / 555 - Fax 9404
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SSF Vanderup-Jørl

Udflugt til Oldemorstoft

Billeder fra udflugten

Se flere på næste side...
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Flere billeder fra udflugten

SSF Vanderup-Jørl
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SSW Vanderup-Jørl

”Wanderup trifft sich” 

I weekenden den 14.-16.juni af-
holdtes ”Wanderup trifft sich”. Rigtig 
mange af Vanderups foreninger og 
institutioner deltog i at festliggøre 
indvielsen af vores multifunktionelle 
Bildungscampus. Der var tilbud af 
mange aktiviteter i og rundt omkring 
vores Campus. Og borgerne fik lej-
lighed til at se hele bygningen med 
lokaliteter til de unge, nye skolelo-
kaler, ny børnehave, mødelokaler 
byens foreninger kan benytte sig af, 
og en Mensa, der tilbyder et læk-
kert dagligt måltid til byens børn og 
unge. En virkelig flot og funktionel 
bygning, vi kan være stolte af.

De danske foreninger og skolen var 
gået sammen om en bod, hvorfra vi 
solgte drikkevarer og synliggjorde 
mindretallet. Desuden kunne man 
udfylde et spørgeskema med 6 
spørgsmål. Hvis man kunne svare 
rigtig på dem alle, fik man en typisk 
dansk opmærksomhed (f.eks. 
pålægschokolade, koldskål med 
kammerjunkere, vaniljekranse, …). 

Da vi opdagede, at spørgsmålet: 
”Hvad er navnet på den danske 
midsommerfest?” var et stort pro-
blem for deltagerne, ændrede vi det 
til, at det var nok, at svare rigtigt på 
5 spørgsmål. Det var der så en hel 
del, der kunne. 

I ønskes alle en dejlig sommer!

Bodil Meyer
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Noter allerede nu:

   GÅSESPIL

Fredag, 1.11.2019 - 19:30

Hotel Westerkrug

Husumer Str. 26, 24997 Wanderup

Noter allerede nu: 

FÆLLESSPISNING OG 
UNDERHOLDNING

Fredag, 6.9.2019 kl. 18.00

Vanderup Danske Skole
Bakkesand 1, 24997 Wanderup 



 7

Vanderup Kvindeforening

Generalforsamling 

I februar afholdt vi vores årlige 
generalforsamling. Den bød på en 
ændring i bestyrelsens sammen-
sætning, idet Christiane, efter godt 
og vel næsten 30 år, takkede nej 
til posten som kasserer. Vi siger 
tak for din kæmpe indsats og det 
du har bidraget med gennem al 
de år som kasserer. Idet vi denne 
omgang ikke kunne finde en ny 
kasserer, har jeg overtaget posten 
foreløbig. Derudover takkede Clyvia 
Friicke ja til at være vores nye bisid-
der.

Bådtur på Slien

Den 11. maj havde vi inviteret til en 
bådtur på Slien. Ti spændte del-
tagere mødtes på skolen, hvorfra 
det i private biler gik til Kappel. Her 
gik vi ombord på hjuldamperen 
"Schleiprincess", som tog os med til 
Schleimünde. Her er der et fugle-
reservat og man kunne i 20 min. få 
en guidetur rundt. Det var der nogle 
som tog imod, mens andre gik lidt 
rundt på egen hånd. Så lød signalet 
fra damperen og da alle var ombord 
igen, gik turen tilbage til Kappel. 
Selvfølgelig fik vi kaffe og kage 
ombord. Kvindeforenings medlem-
mer fik det hele gratis og de to SSF 
medlemmer betalte selv. Hermed 

vil jeg på alles vegne sige tak for en 
dejlig tur i bedste solskinsvejr.

Udflugt til Oldemorstoft

Næste udfugt gik med 12 perso-
ner, delvist også SSF-medlemmer 
og andre gæster, til Oldemorstoft. 
Oldemorstoft er et grænsemuseum 
beliggende i Padborg. Her kunne 
vi opleve Sønderjyllands historiske 
særheder, blive klogere på oldti-
dens landbrugsmaskiner og ikke 
mindst nyde deres lækre kaffebord 
med Sønderjyllands brødtorte (rug-
brødslagekage).

”Wanderup trifft sich”

Til det lokale arrangement "Wan-
derup trifft sich" kunne ligeledes 
bidrages med en lejet bod fra Nah 
& Frisch, hvor vi solgte drikkevarer 
til gæsterne ude foran museets 
Dämpferhalle.

Vores næste fælles arrangement 
er petanque sammen med andre 
foreninger i Vanderup - vi glæder os 
til en god dag .

Vi ønsker jer alle en god sommer-
ferie!

På bestyrelsens vegne
Angela Rahn
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Vanderup Bladet 2 2019 
 

Vanderup Menighed 
Kalenderen: 
 
Gudstjenester: 
21.07.2019  kl.15.00 ved Alena Strelow. 
18.08.2019  kl. 10.00 ved Morten Mortensen 
15.09.2019  kl. 10.00 ved Morten Mortensen 
20.10.2019  kl. 10.00 ved N.N. 
 
Hyggeeftermiddage: 
Jaruplund Kirke:  
06.08.2019  kl. 15-17, ”at være præst i et andet mindretal” ved Hauke 

       Wattenberg 
09.10.2019  kl. 15-17, ”en overraskelse” ved Finn Rønnau 
 
Tarp Kirke: 
19.09.2019  kl. 15, ”stærke jyder” ved Morten Mortensen 
24.10.2019  kl. 15, ”en samtale om kirkens gudstjeneste” ved Morten 

  Mortensen. 
 
Andre arrangementer: 
Høstgudstjeneste 
 
Søndag den 29. september kl. 11.00 
afholdes der i Tarp Kirke Høstgudstjeneste 
fældes med de tyske præster og 
menigheder. Efter gudstjenesten  
indbydes der traditionen tro til kirkefrokost. Pris 7,00 € pr person. 
 
Høstudflugt 

Søndag den 6. oktober er der arrangeret en 
udflugt sammen med Valsbøl Pastorat til 
Hamborg. Der afholdes en gudstjeneste klokken 
11.00 i Bennedikte Kirken med efterfølgende 
frokost og kaffe med kage. 
Pris 15 € + omkostninger til transport. 
Bindende tilmelding og forudbetaling til Alena 
eller vore menighedsrådsformænd senest den 2. 

september. Afgangstid ca. 8.00-8.30, men afgangstid og opsamlingssteder 
aftales nærmere på et senere tidspunkt. 
 
 
 

Vanderup Menighed
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Sommeren er kommet med alle dens facetter. Varme, regn, uvejr men først og fremmes en 
dejlig og skøn natur, friske frugter og dejlige grøntsager. 
Først en gang vil vi rette en stor tak til vores to præster Alena og Morten for deres store 
indsats her i sognet. 
Vi har haft et møde med vores nye provst Hasse Neldeberg Jørgensen den 23.maj 2019 i 
Tarp, for at tale om problemet ny præst. Det bliver ikke nemt, idet der er mangel på 
præster og at komme til Sydslesvig er en udfordring for sig. 
 Den største udfordring er præstegården, idet den skal grundsaneres, så den svarer til den 
standard, der skal til nu til dags. Håndværkerne er gået i gang og den forventes at være 
færdig til august Det har taget lang tid, der var forskellige meninger om hvad der skulle 
ske, det drejer sig jo også om mange penge, de skal jo først være der. 
Vi som menighedsråd er blevet bedt om at komme med forslag til stillingsopslaget og hvad 
der forventes af en eventuel ny præst. Det bliver spændende og vi håber at hilse på en ny 
præst sidst på året. 
 
Vi ønsker jer allesammen en rigtig god sommer. 
 
Rolf-Dieter, Peter og Hanne 
 
Navne og adresser på menighedsrådet 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 hanneschuch@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 
 
 
 
 
 
 

Vanderup Menighed
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Mødekalender
Ret til ændringer forbeholdt

Dag Dato Emne Mødested Tid

Søndag 21.07. Gudstjeneste v/ Alena Strelow Vanderup Kirke 15:00

Tirsdag 06.08. Menighed - hyggeeftermiddag Jaruplund Kirke 15:00

Søndag 18.08. Gudstjeneste v/ Morten Mor-
tensen Vanderup Kirke 10.00

Lørdag 24.08. Kvindeforening - petanque 14:30

Fredag 06.09. Fællesspisning Vanderup Skole 18.00

Lørdag 14.09. SSW - landsmøde

Søndag 15.09. Gudstjeneste v/ Morten Mor-
tensen Vanderup Kirke 10.00

Torsdag 19.09. Menighed - hyggeeftermiddag Tarp Kirke 15.00

Søndag 29.09. Høstgudstjeneste med efterføl-
gende kirkefrokost Tarp Kirke 11:00

Søndag 06.10. Menighed - høstudflugt 08:00

Tirsdag 09.10. Menighed - hyggeeftermiddag Jaruplund kirke 15:00

Søndag 20.10. Gudstjeneste Vanderup Kirke 10:00

Onsdag 23.10. SSF Flensborg Amt og humani-
tært udvalg - efterårsfest 60+ Flensborghus

Torsdag 24.10. Menighed - hyggeeftermiddag Tarp Kirke 15:00

Fredag 01.11. SSF - gåsespil Hotel Westerkrug 19.30

Lørdag 09.11. SSF - landsmøde 09:00

Onsdag 27.11. Kvindeforening - julehygge 19:30

Lørdag 07.12. SSF Flensborg Amt - juletur
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Ingo’s
Fahrrad-Schmiede
Reparatur und Service  04606 - 965980

Ingo Andresen
Flensburger Str. 20a  -  24997 Wanderup

Vi ønsker alle en 
god sommer 
fyldt med sol 
og varme smil!

Redaktionen
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Vanderup Menighed

Julemarked 2019 i Vanderup fra den 29.11.-1.12.2019 
„Weihnachtsdorf Wanderup 2019“ 

 
Vi har atter fået lov til at låne der tyske menighedshus, så planlægningen starter lige så 
stille. 
Jer som har lyst til at udstille eller bare give en hjælpende hånd eller har gode ideer, kan 
henvende sig til Bodil telefon 500, eller til Hanne telefon 1333.  
Torsdag den 17.10.2019 klokken 19 holder vi informations- og planlægningsmøde 
 
 
 

Konfirmation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DU KAN NÅ DET ENDNU !!!! 
DU KAN STADIG NÅ AT BLIVET INDSKREVET TIL DIN 

KONFIRMATION ÅR 2020 
MELD DIG TIL PRÆSTEN  

ELLER DIT MENIGHEDSRÅD – SE BAGSIDEN! 
 
Konfirmandlejr på Tydal med fælles gudstjeneste den 22. September klokken 
10.00 
 
Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål kan du/i altid tage konkakt 
til Morten på tel.nr.: 0461 16098686 eller mobil nr.: 01622303333. 
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Vanderup Menighed

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bogbussen kommer til Vanderup Danske Skole  

torsdag:15.08.2019 klokken 14.00 til 14.30 -flere dato følger- 
 
I den forbindelse bydes fra kl. 14 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 inden for 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 

 
 
 

Julemarked 2019 i Vanderup fra den 29.11.-1.12.2019 
„Weihnachtsdorf Wanderup 2019“ 

 
Vi har atter fået lov til at låne der tyske menighedshus, så planlægningen starter lige så 
stille. 
Jer som har lyst til at udstille eller bare give en hjælpende hånd eller har gode ideer, kan 
henvende sig til Bodil telefon 500, eller til Hanne telefon 1333.  
Torsdag den 17.10.2019 klokken 19 holder vi informations- og planlægningsmøde 
 
 
 

Konfirmation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DU KAN NÅ DET ENDNU !!!! 
DU KAN STADIG NÅ AT BLIVET INDSKREVET TIL DIN 

KONFIRMATION ÅR 2020 
MELD DIG TIL PRÆSTEN  

ELLER DIT MENIGHEDSRÅD – SE BAGSIDEN! 
 
Konfirmandlejr på Tydal med fælles gudstjeneste den 22. September klokken 
10.00 
 
Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål kan du/i altid tage konkakt 
til Morten på tel.nr.: 0461 16098686 eller mobil nr.: 01622303333. 
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Mest for børn 

 

Sommerbogen 14. juni – 24. august 
3 konkurrencer for børn mellem 7 og 14 år 

Læs, mal, skriv, film og vind i din sommerferie 
 
 
Sommerbogen og bogmærker i Sydslesvig: 

 Læs og anmeld mindst 5 bøger med solsedler 
 Mal det flotteste bogmærke  
NB: Bøgerne skal være på dansk 
Hent læsestof, bogmærker og solsedler på dit bibliotek og i bogbussen fra 14. juni 
Aflever, send eller mail dine solsedler og bogmærker til biblioteket eller bogbussen 
senest 24. august. 
 

Hvad kan du vinde i Sydslesvig-konkurrencen?: 
Vi trækker 10 vindere og kårer de 3 flotteste bogmærker 30. august. 
Du kan vinde bøger og sejt tegnegrej. 

 
 

Sommerbogen på biblo.dk 
På biblo.dk laver du mindst 3 boganmeldelser  

 Brug dit uni-login 
 Skriv eller film din boganmeldelse 

 
På biblo.dk kan du vinde bogpræmier hver dag. 
5 hovedpræmievindere kåres, når konkurrencen slutter d. 24. august. 

 Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Tekst (7-11 år) 
 Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Video (7-11 år) 
 Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Tekst (12-14 år) 
 Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Video (12-14 år) 
 Sommerbogens Anmelderpris: Den Heldige 

 
 
 

De 5 vindere får hver lov at tømme en boghandel på 5 minutter! 
 

Du kan vinde uanset om du har anmeldt en god, sjov, kedelig, sød, uhyggelig 
eller trist bog - det vigtigste er, at din anmeldelse viser din læselyst, og hvad 

du selv synes om historien på en kreativ måde. 

Vanderup Menighed
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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


