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Generelt

Vi beklager rigtig meget, at det ikke lykkedes SSW at få valgt en 
ny formand og kasser. Det betyder, at SSW ikke længere kan 
arbejde aktivt i vores område og for mindretallet. Det er et stort 
tab. Vi håber stadig på, at der kan findes nogen som kan tage over og arbejde 
for at få SSW op at stå igen.

Derudover vil vi gøre opmærksom på, at alle medlemmer fra SSF ikke mod-
tager medlemsopkrævninger pr. post mere. Regningen kommer pr. mail. Vi 
beder alle at tjekke, at kontingentet er blevet betalt.

Til alle nedenstående arrangementer og aktiviteter følger separate invitatio-
ner. Vi håber I kan li´ programmet, og at I kan og vil deltage.

Juni:

Mandag den 27. juni inviterer VUF til maleeftermiddag med Cilly Schröder. 
Cilly er en super sød og dygtig kunstner med egen maleskole i Flensborg. 
Efter en kort introduktion, skal vi beskæftige os med temaet ”maritimt i acryl”.

Der vil blive malet på lærred og med hjælp af spatler 
og et tykt lag farve, skabes der spændende struk-
ture: vand, strand, himmel, personer og måske et 
par både. 

Vi starter klokken 15.00 - ca. 17.30. Der vil være 
drikkevarer og lidt til den søde tand. Tag gerne 
noget tøj på, som kan tåle, at der kommer farve på. 

Det koster 12,50 € pr. person at deltage, som bedes 
betales på dagen. S.U. senest fredag 17. juni.

Bestyrelserne (SSF, SSW og VUF) udgiver DISTRIKTSNYT. 
Ansvarlige er formændene. 

Kommentarer og tilskyndelser, ris og ros modtages gerne.

SSF
Formand: Mette Lorentzen Vesby 04605 1885056 lorentzen@flensburg.ihk.de

Næstformand: Christiane Gräfe Bramsted-
lund

04666 988848 christiane.graefe@gmx.de

Kasserer: Lars Bjerringgaard Østerby 04605 188816 larsbj@web.de

Bisiddere Gunvor Dlubatz Jarlund 04605 1059 gunvor_dlubatz@web.de

Finja Jessen Vesby 04605 188635 finjajo@web.de
Leona Behnert-Ehmsen Medelby 04605 1891590 behmsen@web.de

Suppleanter: Britta Sönnichsen Medelby 04605 1362 brittasoennichsen@t-online.de

Svenja Bohn Medelby 0157 87825582 Svenja.Bohn@gmx.net

SSW
Formand: VAKANT

Næstformand: VAKANT

Kasserer: VAKANT

Bisiddere: VAKANT

VAKANT

VAKANT

VAKANT

Suppleant VAKANT

VUF
Formand: Finja Jessen Vesby 04605 188635 Finjajo@web.de

Næstformand: Rieke Nielsen Bøgelund 04605 188655 riekenielsen@hotmail.de

Kasserer: Yvonne Taubert Medelby 04605 1897373 y.taubert72@gmail.com

Protokolfører: Britta Sönnichsen Medelby 04605 1362 brittasoennichsen@t-online.de

Bestyrelses- Mette Lorentzen Vesby 04605 1885056 Mette@natuerlichlorentzen.com

medlemmer:

Skovlund, Medelby, Store Vi og Valsbøl Menighed
Præst: Ulla Skou Valsbøl 04639 823 skou@kirken.de

Formand: Kirsten la Cour Skovlund  04639 782402   kirsten@lacourfamily.dk

Kasserer: Karin Eggert Store Vi 04604 2343 eggert@kirken.de



August:

I august vil VUF invitere til en aktiv eftermiddag med den porpulære airtrack 
måtte. Dato og invitation følger.

September:

Fredag den 2. september inviteres der til sommerfest på Medelby Danske 
Skole. Sammen med skolen vil SSF byde velkommen til en hyggelig aften 
med grilmad, live musik og en god is. Måske børnene fra skolen igen udford-
rer de voksne til en gang rundbold? Vi får se. I hvert fald vil der være lejlighed 
for at lære de nye ansatte på skolen at kende.

Mandag den 5. september inviterer SSF igen kunstneren fra Flensborg, Cilly 
Schröder, til en maleaften med temaet ”abstrakt i acryl” fra klokken 18.00 - 
19.30. Pris pr. person 12,50 € inkl. materialer.

Fredag den 23. september skal der plukkes og presses, når VUF igen har 
hyret den mobile æblemostvogn til at lave lækker most.

Oktober:

BINGO! Der skal spilles og hygges i VUF-regi den 26. oktober fra klokken 
15.00 - 16.30.

Lørdag den 5. november inviterer SSF på spændende byrundvisning: Gren-
zenlos historisch: 100 Jahre Volksabstimmung med efterfølgende besøg i 
Aktivitetshuset i Nørregade. Flere informationer følger.

November:

SSF inviterer til traditionell dansk julefrokost. Videre informationer følger.

Så er det snart jul og, traditionen tro, inviterer VUF til juleklip onsdag den
23. november fra klokken 15.00 - 16.30.

December:

Fredag den 2. december fejres der julefest på skolen for eleverne.

Onsdag den 7. decmber fra klokken 16.00: SSF inviterer til hygge på jule-
markedet og efterfølgende (fra klokken 17.00) skal der laves flotte julegaver i 
Kritzelei (keramik).

Den står på hygge med popcorn den 16. december, hvor VUF slutter året af 
med en filmeftermiddag fra klokken 15.00 - 17.00.

Januar 2023:

VUF starter året op med en tur i BOA, fredag den 
20. januar fra klokken 17.00 - 19.00. STRIKE!

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.

Til alle arrangementer fordeles ekstra invitationer som huskeseddel og med yderligere infor-
mationer. Til alle arrangementer er der bindende tilmelding! Ret til ændringer og forbedringer 
forbeholdes!
Sidder du inde med en idé til et arrangement, som f.eks. en udflugt til en park i Danmark, bør-
nedisko, en hyggeaften med et bestemt emne eller noget andet? 
Så kontakt én af os! Vores kontaktdata finder du på bagsiden af dette blad. 
Send os din e-mail adresse, så det bliver nemmere og hurtigere for os at informere dig om 
aktuelle emner!


