NORDANGEL

NYT

4/2021
1/2019

Informationer fra de danske foreninger og institutioner i
Husby, Lyksborg og Munkbrarup-Ves distrikt.

Side 1

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch !
Strandterrasse · Strandweg 1 · 24977 Langballigau · Tel. 04636 - 209 · www.strandterrasse-langballigau.de

Hotel Ostsee-Anker . Strandweg 1 . 24977 Langballigau
Tel. 0 46 36 - 16 46 . www.ostsee-anker.de

Side 2

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Lyksborg Kvindeforening
• 10.08. kl. 10.00 fra ZOB i privatbiler: Povl Leckbands tegninger til
byggeri i landsdelen, derefter
middag i Husum og så tid til
shopping (tilmelding
senest 08.08.).
• 24.08. kl. 15.30 på skolen:
Generalforsamling iflg.
vedtægterne.
• 03.09. kl. 17.00 på Jaruplund Højskole: Den slesvigske Kvindeforenings generalforsamling,
se invitation s. 21.
• 08.09. kl. 14.30 fra ZOB:
Vandring gennem Volkspark
og op på vandtårnet
(Bemærk: mødet er om
ONSDAGEN, da tårnet er
lukket om tirsdagen).
• 21.09. kl. 15.30 på skolen:
Hygge.
• 19.10. kl. 15.30 på skolen:

Madlavning med Ingrid Matlok.

• 02.11. kl. 14.30 fra ZOB:

Besøg hos billedkunstneren
Tietze i Flensborg.

Det hele er selvfølgelig under forudsætning af, at vi til den tid må mødes,
og alle til den tid gældende corona-bestemmelser skal overholdes.

God sommer til alle - Mange hilsner Annemarie
Lyksborg seniorklub
• 11.08. kl. 15.00:

Hyggeeftermiddag med
vores nye præst.

• 08.09. kl. 15.00:

Hyggeeftermiddag med besøg
af Dorthe K. Rasmussen.

• 20.10. kl. 15.00:

Amtsfest på Flensborghus.
Nærmere info følger.

Oksbøl Kvindeforening
Holder møde i Oksbøl Forsamlingshus hver onsdag kl. 14.30.

(Såfremt vi må mødes igen.)
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TAXI-RUF-GLÜCKSBURG
Christian
Inhaber: H.
LangeErdmann
Schlossallee 1
4
24960 Glücksburg

· Sygetransport alle kasser
· Bus til 8 personer
· Terminreservering
· Skoleelevtransport

www.fla.de

Se hvad der sker
i Sydslesvig
og grænselandet
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Farvel til 13 dejlige førskolebørn, der nu starter i Lyksborg skole.

Vi ønsker børnene en rigtig god start i skolelivet og en lykkebringende fremtid!

Forældreaften med valg til samarbejdsråd
Torsdag den 26.08.21 holder institutionen sin første fælles forældreaften for alle afdelinger, og på grund af de gældende Corona forholdsregler, finder den sted i Lyksborg Danske Skoles gymnastikhal.
På dagsordenen står der blandt andet spændende præsentationsrunder fra vores inviterede gæster: Lyksborg Danske Skole, SSF
og den danske kirke, som vi glæder os rigtig meget over.
Derudover informeres forældre om de nye tiltag mht. personale,
gruppefordeling og forandringerne, der skete i forbindelse med indtoget af den nyeste kitalovgivning.
Sidst men ikke mindst, vil vores nuværende samarbejdsrådsformand
Henning Dau-Jensen fortælle om året der gik og dermed åbne op for
valget af vores nye samarbejdsråd for det nye børnehaveår.
Vi glæder os til at møde rigtig mange forældre den aften!
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Sydslesvigsk Forening Husby

Formand: Steven Bommarius, An der Nybro 12 A, 24943 Tastrup

21. juni 2021

Hermed indkaldes til

GENERALFORS AM LING
tirsdag den 10. august 2021 – kl. 18.30
Husby Danske Skole, Lerchenweg 4, 24975 Husby
Dagsorden for SSF:
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) Næste års arrangementer – hvad forventer du som medlem
8) Eventuelt
Hvert SSF-medlem kan foreslå punkter til dagsordenen. Forslag skal indsendes skriftligt til
distriktsformanden mindst 1 uge inden mødet.

Vi glæder os over at se mange af vore medlemmer til årets vigtigste møde. Hjertelig velkommen!
Venlige hilsener
Bestyrelsen
OBS! Vi følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, der gælder til den tid, så
hold jer orienteret.

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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Lyksborg, juli 2021
Kære allesammen
Langsomt ser det ud til, at vi kan begynde at mødes igen i rammer, vi kan føle os
trygge ved.
Der sker rigtig meget rundt omkring i august og september. Her i Lyksborg
starter vi med en Generalforsamling for SSW og SSF, hvor der også bliver
mulighed for at møde en af kandidaterne til Forbundsdagsvalget i september.
Selvom foreningerne har holdt Coronalukket mange steder, så har SSWfraktionen haft lige så travlt som altid! Det vil de berette om til
Generalforsamlingen.
Der er også sket meget i fraktionen. Marcus Dechange er trådt tilbage som
formand for fraktionen, så han kan koncentrere sig om sin opgave som
tillidsmand for handicappede lærere i Slesvig Holsten. Joern Radzio er flyttet til
Flensborg og kan ikke længere være næstformand i SSW Lyksborg.
André Pastorff har overtaget positionen som fraktionsformand, og Stephan
Jelkmann er rykket efter i byrådet. Vi har derfor nu følgende politikere i byrådet
i Lyksborg:
André Pastorff - formand for fraktionen
Udvalg: Stadtvertretung, Ältestenrat, Finanz- und Hauptausschuss,
Fördelandtherme, 2. Stellvertretender Bürgervorsteher
Stephan Jelkmann - næstformand for fraktionen
Udvalg: Stadtvertretung, Formand for Sozial-, Kultur- und Sportausschuss, Beirat
Verwaltungsgemeinschaft
Brigitte Günther
Udvalg: Stadtvertretung, Bildungsausschuss, Ausschuss für Tourismus und
Umwelt, Beirat Dänischer Kindergarten
Hanne Bewernick
Udvalg: Stadtvertretung, Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft und
Stadtentwicklung.
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Som I kan se, er arbejdet i fraktionen fortsat i gode hænder.
For at kunne fordele arbejdsbyrden ligeligt søger bestyrelsen for SSW-distriktet
til Generalforsamlingen en ny formand og næstformand. Vi har en aktiv
bestyrelse, der er klar til at træde i arbejdstøjet, når fraktionen har brug for
støtte, eller distriktet planlægger arrangementer.
Har I spørgsmål til opgaven, er I meget velkommen til at kontakte André Pastorff
for flere informationer.
Med venlig hilsen
Bestyrelserne

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

en

Broderegarn

HF dänisches Blumengarn 127 farver
MEZ Anchor Sticktwist
435 farver
DMC Sticktwist
481 farver

Stoffer og pakninger

Oehlenschläger, Permin, Rosenstand
Haandarbejdets Fremme
Weberei Vaupel & Heilenbeck
Weberei Weddingen
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pr. styk 1,50 €

ig
Åben
AUGUST & SEPTEMBER

Julekalender og
restposter broderier til halv pris

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

Husk tilmelding i år.
Lyksborg, 6. juli 2021

Hermed indkaldes til

GENERALFORS AM LING
mandag den 23. august 2021 – kl. 19.00
i Lyksborg Danske Skole, Gorch-Fock-Str. 1C, 24960 Glücksburg
Vi starter med SSF, derefter følger SSW distriktsgeneralforsamling. Der er følgende dagsordener:

Dagsorden for SSF kl. 19:00:
1) Velkomst og valg af mødeleder og
protokolfører
2) Formandens beretning
– herunder protokoloplæsning fra det
forgangende år
3) Regnskabsberetning
4) Revisionsberetning
5) Drøftelse og godkendelse af
beretninger og regnskab samt decharge
6) Valg:
a) til bestyrelsen:
formand
bisiddere
b) 2 revisorer
c) Delegerede til amtsgeneralforsamlingen
d) Delegerede til landsmødet
7) Eventuelt

Dagsorden for SSW ca. kl. 20:00:
1) Valg af mødeleder / protokolfører /
tællekommission
2) Formandens beretning
3) Regnskabsberetning
4) Revisionsberetning
5) Drøftelse og godkendelse af
beretningerne
6) Valg af bestyrelsen:
a) formand, næstformand, kasserer
b) bisiddere, evt. suppleanter
c) 2 revisorer
d) Delegerede til amtsgeneralforsamling
og til landsmødet
7) Fraktionens beretning
8) Andragender iht. § 6 (indsendt senest 7
dage inden generalforsamlingen)
9) Eventuelt

Fra ca. 19:25 - 19:50 vil det være muligt at møde en af kandidaterne til Forbundsdagsvalget.
Vi mødes under de i august gældende coronabetingelser. Mødet foregår muligvis udenfor.

Vi beder om tilmelding til Lis Bewernick: lis@ssf-lyksborg.de eller 01520 981 8038
Venlige hilsener
Bestyrelserne

Side 9

#Genforenditfællesskab

Vil I med til fest
i Danmark?
Invitation til det danske mindretal i Sydslesvig

Side 10

Kære sydslesvigere
Det danske mindretal har eksisteret i mere end

Barrett. Om søndagen vil der være et særskilt,

100 år, og det samme har Grænseforeningen. Den

spændende program for jer fra Sydslesvig, mens

dansk-tyske grænse er snart igen åben, og corona-

Grænseforeningens officielle Sendemandsmøde

situationen i både Danmark og Tyskland er forbedret.

afholdes. Vi afslutter weekenden med frokost.

Der er meget at fejre, og vi vil gerne fejre det hele

Vi håber meget, I har tid og lyst til at feste sammen

sammen med jer! Men frem for alt vil vi gerne mødes

med os og vil glæde os til at se jer.

og styrke dialogen på tværs af grænsen. Vi trænger
til at tale sammen.

Med venlig hilsen

Grænseforeningen inviterer derfor 120 sydslesvigere
til at deltage i Grænseforeningens Sendemandsmøde

Peter Skov-Jakobsen

den 4. og 5. september 2021 på Vingsted Hotel

formand i Grænseforeningen

og Konferencecenter i Bredsten ved Vejle. Der vil
være fællessang, foredrag, samtalesaloner og
meget mere om lørdagen. Lørdag aften vil der være

Knud-Erik Therkelsen

festmiddag med festtaler og koncert med Sigurd

generalsekretær i Grænseforeningen

Praktiske oplysninger
Tid
Lørdag den 4. september kl. 10.00 til søndag den 5. september 2021 kl. 14.30.

Sted
Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Transport
Der vil være gratis bustransport fra forskellige steder i Sydslesvig.

Pris
Det er gratis at deltage. Udgifter afholdes af Grænseforeningen og de sydslesvigske foreninger.
Yderligere oplysninger om program, transport m.m.:
www.graenseforeningen.dk/sendemandsmoede.

Tilmelding
Tilmelding bedes ske til din organisation gennem en af følgende personer:
• Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening, jac@syfo.de
• Sabine Oetzmann, Dansk Skoleforening, sabine.oetzmann@skoleforeningen.org
• Katja Kohrt, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, katja@sdu.de
• Jytte Nickelsen, Dansk Kirke i Sydslesvig, info@kirken.de
• Philipp Micha, Dansk Centralbibliotek, phm@dcbib.dk
• Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, martin.lorenzen@ssw.de
(Skoleforeningen og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger udsender egne retningslinjer
for tilmelding.)
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KALENDER
AUGUST
Tirsdag

den 10.

kl. 10.00

Lyksborg Kvindeforening:
Povl Leckbands tegninger (se side 3)

Tirsdag

den 10.

kl. 18.30

SSF/SSW generalforsamling Husby (se side 6)

Onsdag

den 11.

kl. 15.00

Seniorklubben: Hyggeeftermiddag (se side 3)

Fredag

den 13.

kl. 17.00

SSF Munkbrarup-Ves: Familie-hygge (se side 19)

Mandag

den 23.

kl. 19.00

SSF/SSW Lyksborg generalforsamling (se side 9)

Tirsdag

den 24.

kl. 15.30

Lyksborg Kvindeforening:
Generalforsamling iflg. vedtægterne (se side 3)

Fredag

den 27.

kl. 19.00

SSF Munkbrarup-Ves:
Generalforsamling (se side 15)

Fredag

den 27.

kl. 19.00

SSW Nordangel: Generalforsamling (se side 16)

SEPTEMBER
Fredag

den 03.

kl. 17.00

Den slesvigske Kvindeforening:
Generalforsamling (se side 21)

Onsdag

den 08.

kl. 14.30

Lyksborg Kvindeforening: Vandring gennem
Volkspark (se side 3)

Onsdag

den 08.

kl. 15.00

Seniorklubben: Hyggeeftermiddag (se side 3)

Tirsdag

den 21.

kl. 15.30

Lyksborg Kvindeforening: Hygge (se side 3)

OKTOBER
Tirsdag

den 19.

kl. 15.30

Lyksborg Kvindeforening:
Madlavning med Ingrid Matlok (se side 3)

Onsdag

den 20.

kl. 15.00

Seniorklubben: Amtsfest på Flensborghus
(se side 3)

Ret til ændringer forbeholdes
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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GUDSTJENESTER

LYKSBORG DANSKE KIRKE

Dato

Kirke

Kl.

Søndagen /helligdagen
og prædiketekst

Præst

Søndag den 1. august

Lyksborg

10

9. søndag efter trinitatis
Luk 16, 1-9

Birgitte Thun

Søndag den 8. august

Lyksborg

10

10. søndag efter trinitatis
Luk 19,41-48

Birgitte Thun

Søndag den 15. august

Lyksborg

10

Birgitte Thun

Søndag den 22. august

Lyksborg

10

Kommende konfirmander
og deres forældre deltager i
gudstjenesten, hvor de bydes
velkommen.
12. søndag efter trinitatis
Mak 7,31-37

Torsdag den 26. august

Lyksborg

17

Kort gudstjeneste og spisning
HUSK tilmelding

Birgitte Thun

Søndag den 29. august

Lyksborg

14

Birgitte Thun

Søndag den 5. september

Lyksborg

10

Gudstjeneste. BEMÆRK
tidspunktet. Kl. 15.00 Menighedens generalforsamling
KONFIRMATION

Søndag den 12. september Lyksborg

10

15. søndag efter trinitatis
Matt 6,24-34

Gunver Birgitte
Nielsen

Søndag den 19. september Lyksborg

10

16. søndag efter trinitatis
Luk 7, 11-17

Birgitte Thun

Søndag den 26. september Lyksborg

10

DR radiotransmission af
gudstjenesten

Birgitte Thun

Søndag den 3. oktober

10

HØSTGUDSTJENESTE
se omtale andet sted i bladet

Birgitte Thun

Lyksborg

Birgitte Thun

Birgitte Thun

Pastor Birgitte Thun | Schwenneaustraße 12 | 24960 Glücksburg
Tel: 04631 7179 | mobil: 049 162 82 450 64 | thun@kirken.dk
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Er du foreningsmenneske?

Har du god
e ideer?

Synes du det er sjovt at planlægge noget for andre?
Og måske allervigtigst:

Synes du det er vigtigt, at der også er dansk foreningsliv
i Oksbøl, Munkbrarup, Ringsbjerg og Ves?
SSF Munkbrarup/Ves er en forening med 152 medlemmer, som holder til
i Oksbøl Forsamlingshus.
Efter mange år som aktiv stopper Gerd Voß ved generalforsamlingen i
august 2021 i Munkbrarup/Ves, dvs. han stopper også som distriktsformand for SSF. Formandsposten overtog han for en overgang, da den
tidligere formand Niels Wolfsdorf flyttede. Året efter, i 2022, går Marianne
Huy af som næstformand efter rigtig mange år i bestyrelsen.
Hvis Munkbrarup/Ves skal fortsætte som selvstændigt distrikt under Sydslesvigsk Forening, så skal der nye kræfter til. Rammerne for et foreningsliv
er særdeles gode, forsamlingshuset er veludstyret, der er mange hjælpsomme hænder i distriktet og sekretariatet bakker også op om bestyrelsen.
For at et distrikt kan opretholdes, er det ikke afgørende hvor mange arrangementer, der afholdes, men at der er et dansk foreningsliv.
På generalforsamlingen den 27. august skal der findes en ny formand og
gerne flere aktive, ellers lægges distriktet i første omgang stille. Henvend
dig gerne til bestyrelsen eller sekretariatet for en uforpligtende snak.
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Sydslesvigsk Forening Munkbrarup-Ves
Sydslesvigsk Vælgerforening Nordangel
SSF og SSW: Gerd Voß, Rosgaard 10, 24999 Wees
17.06.2021
Vi inviterer til

GENERALFORS AM LING ERNE
til

FREDAG den 27. august 2021 – kl. 19.00
i Oksbøl Forsamlingshus, Oxbüll-Süd 8, 24999 Wees
(under forudsætning af, at gældende restriktioner kan overholdes)

Vi begynder aftenen med en lille bid mad.
Kl. 19.30 starter vi SSW generalforsamlingen, og derefter med SSF. Der er følgende dagsordener:
Dagsorden for SSF:
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) Næste års arrangementer – hvad forventer du som medlem
8) 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.
OBS! Vi følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, så hold jer orienteret.
Desuden beder vi om tilmelding hos Gerd Voß, 04631 1656 eller gerd.voss49@gmail.com.

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 Munkbrarup-Ves
Sydslesvigsk Vælgerforening Nordangel
SSF og SSW: Gerd Voß, Rosgaard 10, 24999 Wees
17.06.2021
Vi inviterer til

GENERALFORS AM LING ERNE
til

FREDAG den 27. august 2021 – kl. 19.00
i Oksbøl Forsamlingshus, Oxbüll-Süd 8, 24999 Wees
(under forudsætning af, at gældende restriktioner kan overholdes)

Vi begynder aftenen med en lille bid mad.
Kl. 19.30 starter vi SSW generalforsamlingen, og derefter med SSF. Der er følgende dagsordener:
Dagsorden for SSF:
Se forrige side.
Dagsorden for SSW:
1.
Velkomst af formanden
2.
Valg af a) mødeleder - b) protokolfører - c) tællekommission
3.
Godkendelse af generalforsamlingens indkaldelse og konstatering af korrekt
dagsorden iht. vedtægterne
4.
Gennemgang af evt. indkomne skriftlige andragender iht. § 6 forretningsorden og
fastlæggelse af den endegyldige dagsorden
5.
Fastsættelse af antal stemmeberettigede medlemmer
6.
Formandens beretning
7.
Regnskabsberetning
8.
Revisorernes beretning
9.
Drøftelse og godkendelse af beretningerne
10.
Valg
a. til bestyrelsen: formand / næstformand / kasserer / bisiddere / suppleanter
b. 2 revisorer
c. delegerede til amtsgeneralforsamlingen
d. delegerede til landsmødet
11.
Beretning fra kommunerådet / kommunerådene
12.
Andragender iht. forretningsordens § 6 (såfremt disse foreligger skriftligt og er
modtaget rettidigt af bestyrelsen 7 dage før generalforsamlingen)
13.
Eventuelt
OBS! Vi følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, så hold jer orienteret.
Desuden beder vi om tilmelding hos Gerd Voß, 04631 1656 eller gerd.voss49@gmail.com.
Vi glæder os over at se mange af vore medlemmer til årets vigtigste møde. Hjertelig velkommen!
Venlige hilsener
Bestyrelserne
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GENERALFORSAMLING 2021

I MENIGHEDEN FOR DEN DANSKE KIRKE I LYKSBORG OG OMEGN
29. august kl. 15 - efter gudstjenesten.
Menigheden i Lyksborg og Omegn
Generalforsamling, den 29.08.21 kl. 15 i Lyksborg kirke
Dagsorden:
1.
Velkomst og valg af ordstyrer
2.
Fremlæggelse af protokol fra Generalforsamlingen i 2020
3.
Beretning ved formanden
4.
Regnskabsberetning ved kassereren
5.
Revisionsberetning
6.
Drøftelse og godkendelse af beretningerne
7.
Beretning ved præsten (statistik)
8.
Ombygning af kirken og financering deraf
9.
Konfirmanternes vindues udsmykning
10.
Evt. indkomne forslag til behandling
11.
Eventuelt
Forslag til denne dagsordens pkt.10 skal meddeles præsten eller menighedsrådsformanden senest en uge før generalforsamlingen.

LOPPEMARKED

LØRDAG 18. SEPTEMBER 2021
kl. 11 - 15
på pladsen foran kirken

Køkkenmaskine, et testel, skåle, krus og kander
Kom og gør et ”Loppefund” og vær med til at støtte renovering af kirken.
Alle er velkomne til at levere gode ”lopper”. Præsteparret har tømt flyttekasser med
diverse køkkentøj, bøger og meget mere.
Det er endvidere muligt at støtte renoveringsprojektet gennem donationer til Lyksborg Danske Kirkes fond.
Fondens opgave er i første omgang at rejse 100.000 €. En del heraf er at få mulighed for at købe ”tagsten”.
Hver køber nævnes med navn i en publikation og donatorer på 100 tagsten og derover vil modtage en særlig
(Afholdes såfremt nødvendige tilladelser opnås)
tagsten.
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KONFIRMANDINSKRIVNING 2021/2022

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE 15. AUG. 2021 KL. 10.00

Konfirmandindskrivnings gudstjenesten er særligt tilrettelagt for kommende
konfirmander og deres forældre. Alle i menigheden opfordres til at være med
og byde de nye konfirmander velkommen i kirken. Efter gudstjenesten er der
indskrivning til konfirmandforberedelssen.
Vil du konfirmeres næste forår, så skal du tilmelde dig
konfirmandforberedelsen søndag den 15. august

SPISEGUDSTJENESTER

Den sidste torsdag i måneden kl. 17 - 19
Velkommen til en kort gudstjeneste
med et par salmer, fortælleprædiken
og ikke mindst ”Spørge-minut”.
Stil spørgsmål til præsten, som så svarer efter bedste evne.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning.
Pris:
Det koster 1 euro at spise med
Tilmelding pr mail til lyksborg.kirke@
online.de

HØSTGUDSTJENESTE

Datoer:
Torsdag den 29. juli
Tilmelding senest søndag den 25. juli på
kirkens mail adresse eller på 04631 7179
til præsten.
Torsdag den 26. august
– tilmelding søndag den 22. august
Torsdag den 30. september
– tilmelding søndag den 26. september
Kokke Søges
Vil du lave mad til en spise-gudstjeneste?
Medbringe f.eks. en stor gryde suppe?
Søndag den 3. oktober kl. 10

Også i år fejrer vi høsten med en gudstjeneste i høstens navn.
Kirken pyntes med medbragte høstgaver, som man hver især tager med (frivilligt)
Det kan være frugt, grøntsager, blomster, marmelade...
Høstgaverne bortauktioneres efter gudstjenesten.
Der venter os nogle dejlige timer, fyldt med snak, grin og mange bud.
Vi slutter af med hyggelig fællesspisning - menuen er en lækker suppe
Alle er velkomne, unge som ældre. Husk at medbringe penge og godt humør
Vi glæder os
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Munkbrarup-Ves inviterer til

Familie-hyggeeftermiddag
Fredag den 13. august kl. 17.00
i Oksbøl Forsamlingshus
Vi tænder grillen og sørger for pølser, kaffe og sodavand.
Vi vil hygge os med mad og spil til store og små.
Efter lang tid, hvor vi på grund af pandemien
ikke måtte mødes, syntes vi, at det er på tide igen
at vi kommer sammen til en hyggelig eftermiddag
for store og små.
Tilmelding til Marianne Huy, tlf. 04631-7119
inden den 10. august.
Vi håber på en stor deltagelse.
Mange hilsener
Bestyrelsen
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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

Den slesvigske Kvindeforening e.V.
www.DsKf.de

- Tilsluttet Sydslesvigsk Forening

Hermed indkaldes til

generalforsamling
fredag, den 3.9.2021, kl. 17.00 på Jaruplund Højskole
Dagsorden:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer
Pkt. 2: Formandens beretning
Pkt. 3: Kasseberetning
Pkt. 4: Revisionsberetning
Pkt. 5: Drøftelse og godkendelse af beretningerne
Pkt. 6: Bestyrelsens decharge
Pkt. 7: Beretninger v. de delegerede til a. Sundhedstjenesten
b. Humanitært Udvalg
c. Voksenundervisningen
Pkt. 8: Valg af a. formand
b. 1 bisidder (på valg Mona Kærulf Lorenzen)
c. 1 revisor (på valg Marianne Huy)
Pkt. 9: Budget
Pkt.10: Fastsættelse af bidrag til hovedkassen
Pkt.11: Eventuelt/ordet frit
Efter generalforsamlingen vil der være en bid brød som sædvanlig, og derefter
vil Flemming Nielsen, forhenværende journalist ved Danmarks Radio, fortælle

kongelige Gråsten-anekdoter.
Bemærk:
Vi må tage højde for de til den tid gældende corona-restriktioner, så vi beder om
tilmelding senest den 27.8. til Annemarie Erichsen 04631-1478.
Der vil evtl. være begrænset deltagerantal.

Med venlige hilsner
Hovedstyrelsen
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Skolen:
Lyksborg Danske Skole
Steven Bommarius, 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:
Sognepræst Birgitte Thun fra 1.3 2021
Kst. sognepræst Preben K. Mogensen til 28.2.

telefon 04631 7179
e-mail pkm@kirken.de
www.dks-folkekirken.dk/menigheder/
lyksborg-og-omegn
Menighedsrådsformand
Dorthe Kramhøft Rasmussen
mobil 0152 09420089
e-mail: dorthekram@icloud.com
Kasserer: Ute Arf
e-mail: lyksborgkonto@outlook.de
Lyksborg UF / LUF Skateboarding:
Formand Jonathan Osterloh
mobil 0176 21557618
e-mail luf.skateboarding@gmail.com
Sundhedstjenesten:
Hjemmesygeplejersken fra Dansk Sundhedstjeneste kontaktes på tlf. 0461 570580
Kvindeforeningen:
Lyksborg: Annemarie Erichsen
telefon 04631 1478
Oksbøl: Else Marxen
telefon 04631 1732
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SSF:
Lyksborg: Formand Lis Bewernick
mobil 0152 09818038
e-mail: lis@ssf-lyksborg.de
www.ssf-lyksborg.de
Munkbrarup-Ves:
Formand Gerd Voß
telefon 04631 1656
e-mail: gerd.voss49@gmail.com
Husby:
Formand Steven Bommarius
mobil 0151 40761341
e-mail: stevenbommarius@gmail.com
Forsamlingshus:
Oksbøl Forsamlingshus
Ulrike Ryslev, bestyrer
Oxbüll-Süd 8, 24999 Wees
telefon 04631 8268
e-mail: LievundSeel@web.de
SSW:
Lyksborg: Formand André Pastorff
telefon 04631 5475580
Nordangel: Formand Gerd Voß
telefon 04631 1656
Redaktionsudvalg:
Annkatrin Bracke, telefon 04631 8899
Gerd Voß, telefon 04631 1656
e-mail: gerd.voss49@gmail.com
Marianne Huy, telefon 04631 7119
e-mail: marianne-huy@t-online.de
Ansvarshavende:
SSF/SSW Lyksborg + Munkbrarup-Ves
Layout:
SSF Flensborg Amt
Tryk:
SSF/SdU Copy & Layout

Redaktionsfrist for
oktober-november:
onsdag, den 8. september 2021!
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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.

DESIGN
FORSIDE:

Saskia Diederichsen
·ILLUSTRATION · WORT · GRAFIK

ILLUSTRATIONER TIL BØRN | REKLAMEILLUSTRATION | GRAFIK-DESIGN
HISTORIER & TEKSTER | MALERI: KURSER & WORKSHOPS TIL VOKSNE OG BØRN

Saskia Diederichsen | Wees | mail@saskia-diederichsen.de
Tel. 04631 5 64 30 64 | mobil 0163 45 16 555 | www.saskia-diederichsen.de

Mindretallet er i valgkamp
og du kan være med!
Kære ven, vi har en bøn til dig.
Lån os din balkon, dit stakit eller din forhave til
plakater i valgkampen.
Kontakt: andree.hagel@ssw.de
Du kan også blive medlem i SSW eller
give et bidrag til valgkampen
på ssw.de.
Giv SSW din partistemme
den 26. september i år.
Vær med til at skrive
mindretalshistorie!

Dit mindretal.
Dit Parti.

For os i Sydslesvig.

