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Meget ændrer sig.
Noget forbliver.

Hjælp og trøst –
fra menneske til menneske.

Süderstr. 80, 24955 Harrislee
Telefon 0461 70 03 70
Mathildenstr. 35, 24937 Flensburg
Telefon 0461 14 11 10
info@berg-bestattungen.de
www.berg-bestattungen.de
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Den gode følelse af
at have tænkt på alt.
☎ 0461 5003922

Vi hjælper hjerteligt gerne.

Süderstr. 93 - 24955 Harrislee
www.bestattungen-mit-herz.de
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Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Nyhus Distrikt
9. marts 2021

Sluk for fjernsynet og kom til vores
GENERALFORSAMLING
MANDAG den 19. april 2021 – kl. 19.30
i den Gamle Skole i Nyhus, Schlossberg 36, 24955 Harreslev
Denne aften har du ikke kun mulighed for at vælge en formand, bisiddere
og evt. suppleanter! Du har også mulighed for at komme med ideer, ros,
ris eller noget helt andet.

Dagsorden for SSF

Aflyst • A
flyst • Afl
yst

1) Valg af mødeleder og protokolfører
2) Årsberetning
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.
På grund af COVID-19 situationen serverer vi ikke noget til generalforsamlingen.
OBS! Vi følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, så hold
jer orienteret. Desuden beder vi om tilmelding hos Karen.
HINWEIS! Wir befolgen die Richtlinien und Empfehlungen der Behörden, haltet
Euch daher auf dem Laufenden. Zusätzlich bitten wir um Anmeldung bei Karen.

Venlig hilsen
SSF Nyhus bestyrelsen
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Harreslev Distrikt
Hermed indkaldes til
GENERALFORSAMLING I HARRESLEV DISTRIKT
onsdag, den 28. april 2021 kl. 19.30
kl. 19.30 på Harreslev Danske Skole, Süderstr. 90, Blå Sal
(under forudsætning af, at gældende restriktioner kan overholdes)
Dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af mødeleder og protokolfører
3. Årsberetning
4. Regnskabsberetning
5. Revisorernes beretning
6. Drøftelse og godkendelse at beretningerne og regnskab
samt decharge
7. Valg til
a) formand
b) valg af næstformand for 1 år
     (Jytte Møller er flyttet til DK)
c) 4 bisiddere og evt. 2 suppleanter
d) 2 revisorer
e) delegerede til Amtsgeneralforsamlingen
f) delegerede til Landsmødet
8. Eventuelt

udsættes

til mar ts
2022

Hvert SSF-medlem i distriktet kan foreslå punkter til optagelse på dagsordenen. Forslag skal indsendes skriftligt til distriktsformanden mindst
en uge inden mødet.
Vi håber, at mange medlemmer finder tid til at deltage.
Ved en generalforsamling har alle mulighed for at påvirke det
kommende års arbejde, så vel mødt onsdag, den 28. april 2021
kl. 19.30 på skolen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev Distrikt
Kære medlemmer
Endnu en forårsmåned er ved at være slut, og vores hverdag og kulturelle
samvær er fortsat præget af restriktioner og påbud/forbud.
Det har i det sidste års tid ikke været nemt at gennemføre vore arrangementer eller at omsætte vore alternative ideer. Sådan, som det ser ud
i skrivende stund, vil det nok heller ikke blive ret meget anderledes det
næste stykke tid.
Derfor har bestyrelsen for SSF Harreslev Distrikt besluttet at udsætte årets
generalforsamling til marts 2022. Under de nuværende gældende regler er
det lovligt, og bestyrelsesmedlemmerne fortsætter på deres poster indtil
næste generalforsamling, hvor så hele bestyrelsen er på valg. Regnskabet
er revideret og godkendt af revisorerne og indsendt til Generalsekretariatet.
Vi har i bestyrelsen talt meget om, hvordan og om vi kunne afholde et
arrangement i forbindelse med Årsmødet i slutningen af maj måned. Vi
havde håbet på, at restriktionerne ville blive lempet så meget, at vi i det
mindste kunne have gennemført et ”Årsmøde-light” – en årsmødeaften
uden kaffe og den traditionelle vandkringle, uden fællessang og evt. kun
med korte hilsener. Men det ser ikke ud til, at vi med god samvittighed vil
kunne gennemføre et sådant arrangement, når vi skal overholde de gældende hygiejneregler og afstandskrav.
Vi er derfor gået i dialog med SSW Harreslev om at mødes til flaghejsning
på skolen søndag, den 30. maj for at markere Årsmødet. Måske kan vi på
det tidspunkt få mulighed for at synge nogle morgensange udenfor og hilse
på hinanden med et lille glas (se side 11).
Vi håber, at I forsat kan holde humøret oppe, er sunde, raske og ved godt
mod og kan ”holde skruen i vandet” et stykke tid endnu. Der skulle være lys
for enden af tunnelen - bare vaccinationerne snart kommer op i gear!
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Harreslev Distrikt
I disse tider, hvor man kun kan synge fællessang hver for sig, kommer jeg
tit til at tænke på følgende linjer af sangen ”Livstræet” af Erik Lindebjerg:
”Der er så meget, der kan trykke,
gøre dagen trist og grå.
…
…
Lad os lege i livstræets krone,
lad os føle, at livet er stort,
lad os skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.”
og
”Og derfor elsker jeg verden
trods al den nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i skabelsens ungdomstid.”
(H.V.Kaalund)
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Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev Kvindeforening

Nu har vi flere gange prøvet at tilbyde et arrangement,
som vi bagefter blev nødt til at aflyse og desværre nu
igen.
Derfor har vi nu besluttet at lukke ned til efter sommerferien.
Vi beklager meget, men efter sommerferien starter vi
på en frisk igen.

Stor hilsen og knus til jer alle sammen
Kvindeforeningens bestyrelse
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Harreslev Kobbermølle
Ungdomsforening
HJÆLP!!! SVØMMEAFDELINGEN ER VED AT DRUKNE!
Kære medlemmer
Desværre stopper vores svømmeafdelingsleder Rigmor og hendes stedfortræder
Sven snart.
Pga. pandemien er det ikke muligt at afholde et afdelingsmøde på en forsvarlig
måde, hvor der kunne findes en efterfølger.
Vi fra bestyrelsen prøver nu på denne måde at kontakte medlemmerne for at høre,
om der er nogen, der kan overtage denne post. Hvis der ikke findes en ny
afdelingsleder kan det ske, at afdelingen bliver nedlagt.
Vi håber, at der findes en person, der kan overtage, da vi nødigt vil nedlægge
afdelingen.
Ligeledes mangler vi instruktører. Så, hvis I kender nogen, må I gerne meddele det til
bestyrelsen, så vi kan kontakte personen.

Meld jer hos bestyrelsen enten over mail eller per telefon, hvis I kan hjælpe.
Ina Blaas: E-mail: formand@hkuf.eu, tlf. 0461-75384 eller
Rigmor Bundels: E-mail: svoemning@hkuf.eu , tlf. 015259479867

Pbv.
Ina, formand HKUF
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Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus
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Harreslev Distrikt
Da vi desværre igen i år ikke kan afholde Årsmødearrangementer
som vi plejer,
inviterer SSF Harreslev Distrikt og SSW Harreslev til

Flaghejsning
på Harreslev Danske Skole

søndag, den 30. maj 2021 kl. 8.30
for på den måde at markere de danske årsmøder i Sydslesvig.
Desværre kan SSW traditionen tro ikke sørge for morgenmad, men vi vil
forsøge på at gøre morgenen lidt festligt med evt. sang og musik, en kort
hilsen samt en lille forfriskning – alt under forudsætning af, at det er tilladt.

Vi glæder os til at se jer.
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Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev Menighed
Gudstjenesteliste
02/05/21

kl. 11.30

09/05/21

kl. 11.30

13/05/21

kl. 11.30

16/05/21

kl. 11.30

23/05/21

kl. 11.30

30/05/21

kl. 11.30

Pinsedag m. dåb

Kære medlemmer
I menighedsrådet satser vi på at være optimistiske i forhold til corona-situationen,
således, at alle gudstjenester i maj vil kunne gennemføres som beskrevet ovenfor.
Men det afhænger selvfølgelig stadig af, at smittetallene forbliver i den gode ende
af skalaen, hvorfor vi fortsat råder kirkegængerne til også at tjekke på hjemmesiden eller se i gudstjenestelisten i Flensborg Avis op til den kommende søndag.
Konfirmationerne som vi plejer at afholde i maj måned, er udskudt til efter sommerferien, nærmere bestemt til den 15. august efter aftale med konfirmander og
forældre. Til den tid håber vi så også, at vi må være flere samlet i kirken og at
konfirmanderne kan få lov at holde den fest med deres familier, som de glæder
sig til.
Også menighedens årlige generalforsamling har vi besluttet udskudt til søndag
den 19. september.
Med hjertelig hilsen

Susanne Böll
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SSF Harreslev
Formand:

Kirsten Anthonisen

Harreslev

0461 74102

Næstformand:

Jytte Møller

Kasserer:

kirsten@kanan.dk

Gerda Demuth

Harreslev

0461 73516

gerdademuth@icloud.com

Formand:

Karen L. N. Torp

Harreslev

0461 75536

karen-torp@kabelmail.de

Næstformand:

Ann-Katrin Clausen

Harrreslev

0461 7749985

anni.k@icloud.com

Kasserer:

Günter Behrendsen

Harreslev

0461 74055

Jan Rerup

Harreslev

0176 35472483

harrislee@ssw.de

Harreslev
Harreslev
Harreslev

0176 24527913
0171 2300758
0461 9096396

l.b.technik@online.de
otrojan69@gmail.com
ulleseit@ulleseit-home.de

Harreslev
Harreslev

0461 71575
0461 71968

Charlotte Bassler

Harreslev

0461 73117

chbassler@gmail.com

Formand:

Ina Blaas

Harreslev

0461 75384

formand@hkuf.eu

Kasserer:

Yvonne Warnke

Harreslev

0461 7002086

kasserer@hkuf.eu

0461 75983

formand@hejmdal-blaeseorkester.de

mjytte@gmail.com

SSF Nyhus

SSW Harreslev
Formand:

Næstformand: Lars Petersen
Kasserer:
Oliver Trojan
SSW Fraktion: Björn Ulleseit
Harreslev Kvindeforening
Formand:
Traute Clausen
Kasserer:
Antje Petersen
Kobbermølle Kvindeforening
Formand:
Se Kobbermølle 60+
Harreslev Ældreklub
Formand:

vakant

Kobbermølle 60+
Formand:
HKUF

Hejmdal Blæseorkester Harreslev e.V.
Formand:

Einar Geipel

Harreslev

Næstformand:

Lars Geipel

Harreslev

næstformand@
hejmdal-blaeseorkester.de

Kasserer:

Sabine Geipel-Nissen

Harreslev

kasserer@hejmdal-blaeseorkester.de

Harreslev Amatørscene
Formand:

Vibeke Harck

Harreslev

0461 73261

Hanved

04608 6899

Vibeke.Harck@skoleforeningen.org

Harreslev Modelflyveklub
Kontaktperson

Jørgen Korsgaard

Kobbermølle Industrimuseum
Messinghof 3, 24955 Harrislee

0461 4077125
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museum@kabelmail.de

Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus
Børnehaver og skoler
Harreslev Børnehave, leder Maik Andresen

0461 72262

maik.andresen@skoleforeningen.org

Harreslevmark Børnehave, leder Maik Andresen

0461 71170

maik.andresen@skoleforeningen.org

Harreslevløkke Daginstitution, leder Sylvia Purrucker 0461 16068800

sylvia.purrucker@skoleforeningen.org

Kobbermølle Børnehave,
leder Lisbeth von Winterfeld
Harreslev-Kobbermølle Danske Skole,
leder Franziska Becher-Heidemann
Harreslev Børne- og Ungdomshus,
leder Jenny Fangel

0461 504793258

lisbeth.von.winterfeld@
skoleforeningen.org

0461 71389

Franziska.Becher@skoleforeningen.org

0461 71805

harreslev@sdu.de

Harreslev Menighed, præst Susanne Bramsen Böll

0461 71334

boell@kirken.de

Formand:

Karsten Sonne

Harreslev

0461 9787683

k.sonne@bc-n.dk

Kasserer:

Torben Reissig

Harreslev

Kirker
Harreslev Kirke, Berghofstr. 10, 24955 Harrislee

treissig@unionbank.de

Kontonummer: IBAN: DE64 2152 0100 0000 0297 26, BIC: UNBNDE21XXX, Harreslev Danske Menighed
Hjemmeside: www.dks-folkekirken.dk/pastorater/flensborgs-omegn/harreslev-og-hanved/harreslev
Andre
Sygeplejersken og spædbørnssygeplejerske, Dansk Sundhedstjeneste

0461 570580

Bangladeshkreds i Sydslesvig,
formand Morten Mortensen

morten.mortensen59@gmail.com

0461 16098686

Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementerne.
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde i offentlighedens
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.

Redaktion: ALLE - Foreninger og institutioner er udgiver og ansvarlige bladet.
Layout: SSF Flensborg Amt / Layout & Copy • Tryk: Druckerei Nielsen, Flensborg
Bladet udkommer 11 gange om året.
Deadline: Den 10. hver måned, hvis ikke andet er meddelt.
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Nissen-Nordballig

HARALD NISSEN
Neukirchener Weg 16
24989 Nordballig
Telefon: 04636/1618
www.nissen-nordballig.de · info@nissen-nordballig.de

Sybutikken
stoffer, sygrej, kurser
www.Patchwork-Nordlicht.de
Kerstin Reich, Achter de Möhl 3, 24955 Harrislee
Tel: 0461-72723
ma. – fre. kl.14:00 -18:00, to. – kl. 20:00
1. lø. i måneden kl. 10:00 – 16:00

GmbH & Co.KG

E-mail: info@farbeo.de • Homepage: www.malerei.ottens.de
Im Winkel 1, 24955 Harrislee, Tel. 0461/71718, Fax. 0461/72024

 0461 - 2 21 20

24937 FLENSBURG
St.-Jürgen-Str. 10
Fax 2 29 32

24955 HARRISLEE
Am Oxer 38
www.tischlereilange.de

Vi er
uafhæng

ig

De bedste internetpriser pakket ind i personlig service!

Vi slår selv de bedste priser!

Rejsebureau i Citti-Park Flensborg
Tlf: 0049 461 5003694 • Mail: info@rcﬂ.de • www.rcﬂ.de
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