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Informationer fra de danske foreninger og institutioner i
Husby, Lyksborg og Munkbrarup-Ves distrikt.
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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
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HUSK
Lyksborg Kvindeforening
• 02.03. kl. 15.30 på skolen: Fastelavn med rafling.
• 16.03. kl. 15.30 på skolen: Generalforsamling (se nedenfor).
• 30.03. kl. 15.30 på skolen: Hygge
• 20.04. kl. 15.30 på skolen: Hygge
• 04.05. kl. 15.30 på skolen: Spilleeftermiddag.
Ellers må vi se, hvad pandemibestemmelserne giver lov til.
Vi kan holde os til datoerne fra gang til gang for at se, hvad der er
tilladt. Generalforsamlingen kan udskydes til sommeren. Det samme
gælder generalforsamlingen på landsplan, som så vil blive aviseret i
Kontakt.

Lyksborg seniorklub
• 10.03. kl. 15.00:
Menighedsformand Dorte Kramhøft Rasmussen
			kommer og fortæller.
• 14.04. kl. 15.00:

Håber på besøg af vores nye præst.

• 19.05. kl. 15.00:

Hyggeeftermiddag.

• 16.06. kl. 13.00:
			

Udflugt til Gråsten slotshave.
Vi kører i privatbiler. Nærmere info senere.

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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Ud over nødpasningen har personalet i Lyksborg taget sig af mange
praktiske opgaver i denne her specielle tid.
Noget af personalet har været i
nødgrupperne, andre har arbejdet i
homeoffice og nogle har taget sig af
praktiske opgaver til gavn for daginstitutionens æstetik og vedligeholdenhed.
Der blev syet puder, gardiner, legetøj, hånddukker og meget mere af
de flittige medarbejdere, som fremover vil bruges i dagligdagen.
Garderoben i vuggestuen er blevet
pyntet og dekoreret med et selvlavet kunstværk, der inviterer til
garderobesnak med børnene. Her
er der også integreret en målestok,
så børnene kan følge med i deres
vækst.

slapperum og derfor er der tegnet
sovende fugle i reder, mus, der kigger gennem hullerne for at sige hej
og mange dejlige børnebøger, for at
skabe et dejligt læringsmiljø.

I vuggestuens rum ”Drømmereden”
er der blevet savet en trævæg, som
efterfølgende er blevet malet med
fine små tegninger, der inviterer til
hygge. Rummet er tænkt som af-

I børnehaven blev hele kontoret
renoveret og lavet fint igen, så personalet har lyst til at gå i gang med
at sidde der og skrive dokumentationer, holde forældremøde og plan-
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lægge det pædagogiske arbejde.
Vi har fået nye møbler, væggene
har fået en frisk farve og IT-udstyret
er også blevet optimeret.
Vi er spændt på, hvordan børnene
tager imod de mange skønne forandringer og hvilke samtaler der
vil opstå med dem. Vi selv er rigtig
glade for det, og har stadigvæk
mange ideer og kræfter til endnu
flere projekter, der gør vores dagligdag endnu dejligere.
Forhåbentlig kan vi snart se alle
børn igen i en helt normal dagligdag.
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Sydslesvigsk Forening Husby
Formand: Steven Bommarius, An der Nybro 12 A, 24943 Tastrup

16. februar 2021

Hermed indkaldes til

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 20. april 2021 – kl. 19.00
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

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 inviterer
Inden foråret kommer og vi kan
mødes udendørs

Kom og vær med til
online-hygge om mandagen
22.02. - 08.03. - 15.03.
i din egen varme stue
fra kl. 20 - 21
Har du lyst til at sidde hjemme med
en kop kaffe og kage, øl eller vin
(eller middagsmad) og få en snak
om lidt af hvert?
Så send en mail til Lis på
lis@ssf-lyksborg.de og få tilsendt
et link en time inden mødet.
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Menigheden for Lyksborg og omegn
Indsættelse af den nye præst i Lyksborg og omegns menighed
Så er det endelig så vidt. Den 7. marts afholdes indsættelsesgudstjeneste for vores nye præst
Birgitte Thun. Desværre er det i disse tider ikke muligt hverken at holde en stor gudstjeneste
med en propfyldt kirke, eller at invitere til et gedigent kaffebord eller festlig komsammen.
Festen er dog kun udsat ikke aflyst! Såsnart omstændighederne tillader det, bliver der
inviteret til fest!
I mellemtiden vil vi invitere til gudstjeneste under de nuværende restriktioner.
Indsættelsesgudstjenesten er desværre ingen undtagelse. Skulle det ikke være muligt at
deltage i indsættelsesgudstjenesten den 7. marts, så håber vi at I har mulighed for at komme
i kirke en af de følgende søndage for at hilse Birgitte velkommen.
Tilmelding til alle gudstjenester - også indsættelsesgudstjenesten - til præsten eller et
medlem af menighedsrådet.
Med venlig hilsen,
Menighedsrådet for Lyksborg og omegn

Flemming og Birgitte ved indgangen til årsmødepladsen i Flensborg - for et par år siden.
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KALENDER
MARTS

(Gudstjenester se ovenstående side)

Tirsdag

den 02.

kl. 15.30

Lyksborg Kvindeforening – Fastelavn med rafling

Mandag

den 08.

kl. 20.00

SSF Lyksborg – Online-hygge

Onsdag

den 10.

kl. 14.30

Oksbøl Kvindeforening mødes

kl. 15.00

Lyksborg seniorklub – Møde med
Dorte Kramhøft Rasmussen

Mandag

den 15.

kl. 20.00

SSF Lyksborg – Online-hygge

Tirsdag

den 16.

kl. 15.30

Lyksborg Kvindeforening – Generalforsamling

Onsdag

den 17.

kl. 14.30

Oksbøl Kvindeforening mødes

Onsdag

den 24.

kl. 14.30

Oksbøl Kvindeforening mødes

Tirsdag

den 30.

kl. 15.30

Lyksborg Kvindeforening – Hygge

Onsdag

den 31.

kl. 14.30

Oksbøl Kvindeforening mødes

Onsdag

den 07.

kl. 14.30

Oksbøl Kvindeforening mødes

Onsdag

den 14.

kl. 14.30

Oksbøl Kvindeforening mødes

kl. 15.00

Lyksborg seniorklub – Besøg af vores nye præst

kl. 15.30

Lyksborg Kvinderforening – Hygge

kl. 19.00

SSF Husby - Generalforsamling

APRIL

Tirsdag

den 20.

Onsdag

den 21.

kl. 14.30

Oksbøl Kvindeforening mødes

Torsdag

den 22.

kl. 19.00

SSW Nordangel og SSF Munkbrarup/Ves –
Generalforsamling

Onsdag

den 28.

kl. 14.30

Oksbøl Kvindeforening mødes

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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Menigheden for Lyksborg og omegn
Gudstjenester i Lyksborg Kirke marts og april 2021
Tilmelding påkrævet til alle gudstjenester
Dato

Tidspunkt Sted

præst

andet

07.03.2021

10:00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

indsættelsesgudstjeneste

14.03.2021

10:00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

21.03.2021

10:00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

28.03.2021

10:00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

01.04.2021

19:00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

Skærtorsdag

02.04.2021

10.00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

Langfredag

04.04.2021

10:00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

Påskesøndag

11.04.2021

10:00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

18.04.2021

10:00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

25.04.2021

10:00

Lyksborg Kirke

Birgitte Thun

•
•
•

Afstand på 2m i og udenfor kirken.
På nuværende tidspunkt må der kun være et begrænset antal deltagere til gudstjenesten.
Der skal bæres mundbind og der må ikke synge i kirkerummet.

Kontakt
Præst: fra den 1. marts 2021: Birgitte Thun 04631 7179
Menighedsrådet:
Dorte Kramhøft Rasmussen, formand - tlf.0152 094 200 89 - dortekram@icloud.com
Lis Bewernick, næstformand - tlf 04631 547505 - lis@ssf-lyksborg.de
Ute Arf, kasserer - lyksborgkonto@outlook.de
se også: www.dks-fokekirken.dk/menigheder/lyksborg-og-omegn/ og
Facebook siden: Den danske kirke i Lyksborg
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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

Sydslesvigsk Forening Munkbrarup-Ves
Sydslesvigsk Vælgerforening Nordangel
SSF og SSW: Gerd Voß, Rosgaard 10, 24999 Wees
02.02.2021
Generalforsamlingen i marts er udsat!
På baggrund af COVID-19-situationen udsættes generalforsamlingen den 4. marts 2021. Den nye
dato bliver den 22. april, og vi glæder os til at se jer.
Vi inviterer til

GENERALFORSAMLINGERNE
til

TORSDAG den 22. april 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
02.02.2021
Generalforsamlingen i marts er udsat!
På baggrund af COVID-19-situationen udsættes generalforsamlingen den 4. marts 2021. Den nye
dato bliver den 22. april, og vi glæder os til at se jer.
Vi inviterer til

GENERALFORSAMLINGERNE
til

TORSDAG den 22. april 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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Sydslesvigsk Forening Lyksborg
Sydslesvigsk Vælgerforening Lyksborg
SSF: Lis Bewernick, Bergstr. 15, 24960 Glücksburg
SSW: André Pastorff, Waldstr. 12c, 24960 Glücksburg
Lyksborg, 11. februar 2021
Hermed indkaldes til

GENERALFORSAMLING
mandag den 10. maj 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:
1) Velkomst og valg af mødeleder og
protokolfører
2) Formandens beretning
– herunder protokoloplæsning fra det
forgangnde 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) Informationer om årsmødet
8) Eventuelt

Dagsorden for SSW ca. kl. 19:45:
1) Velkomst
2) Valg af mødeleder / protokolfører /
tællekommission
3) Godkendelse af generalforsamlingens
indkaldelse og konstatering af korrekt
dagsorden iht. Vedtægterne
4) Gennemgang af evt. indkomne skriftlige
andragender iht. § 6 forretningsorden og
fastsættelse af den endegyldige
dagsorden
5) Fastsættelse af antal stemmeberettigede
medlemmer
6) Formandens beretning
7) Regnskabsberetning
8) Revisionsberetning
9) Drøftelse og godkendelse af
beretningerne
10) Valg af bestyrelsen:
a) Formand / næstformand / kasserer /
bisiddere
b) 2 revisorer
c) Delegerede til amtsgeneralforsamling
d) Delegerede til landsmødet
11) Forbundsdagsvalget
12) Fraktionens beretning
13) Andragender iht. Forretningsordens § 6
(såfremt disse foreligger skriftligt og er
modtaget rettidigt af bestyrelsen 7 dage
før generalforsamlingen)
14) Eventuelt

Vi mødes under de i maj gældende Coronabetingelser.
Mødet foregår muligvis udenfor.
Vi beder om tilmelding til Lis Bewernick: lis@ssf-lyksborg.de eller 01520 981 8038.
Venlige hilsener
Bestyrelserne
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Stefan Seidler - Unser SSW-Kandidat
zur Bundestagswahl will Spitzenkandidat werden

Moin.
Ich bin Stefan Seidler stelle mich auf
diesem Wege als Euer Kandidat für die
Bundestagswahl vor. Leider vermasselt
Corona uns das persönliche Treffen bei
Euch in Angeln. Sobald die Umstände
es wieder zulassen, komme ich sofort
zu Euch. Versprochen.
Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und
Vater zweier Töchter. Als Koordinator
für die Zusammenarbeit mit Dänemark
bei der Landesregierung SchleswigHolstein sorge ich für eine gute Zusammenarbeit über die Grenze hinweg.
Schon viele Jahre arbeite ich für die
Entwicklung in unserem Grenzland.
Dem Grenzland bin ich aber nicht nur
mit dem Kopf, sondern schon mein
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ganzes Leben lang mit dem Herzen
verbunden. Ich bin ein Kind der dänischen Minderheit. Flensburg, die Förde
und das schöne Umland sind meine
Heimat. Mit Glücksburg, Langballig,
Westerholz, Oxbüll, Wess und Husby
verbinde ich Jugendliebe, Sport, gute
Kumpels, großartige Naturerlebnisse
und kulinarische Genüsse.
Derzeit arbeite ich in Kiel. Hier beschäftige ich mich im Augenblick auch besonders mit einem deutsch-dänischen
Projekt bei Euch. Da geht es darum,
wie wir nachhaltige Fischerei – insbesondere Aal – in sauberen Angeliter
Gewässern und in der Förde sichern
können. Ich bin sehr angetan davon,
weil wir hier versuchen Nachhaltigkeit

mit traditionellem Gewerbe und regionalen Lebensmittel zu verbinden – und
dann noch zusammen mit unseren
dänischen Nachbarn.
In meiner Arbeit für unsere Region
erlebe ich aber auch immer wieder wie
in Berlin über unsere Köpfe hinweg
bestimmt wird. Kann das ein SSW-Abgeordneter im Bundestag ändern? Und
soll er das überhaupt?
Als Langstreckenläufer fällt mir die Antwort nicht schwer: Ein einzelner, fraktionsloser Kandidat zu sein, bedeutet
ja nicht, allein zu sein. Auch ein Läufer
braucht ein Team. Der SSW hat sich
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, für den
es einen langen Atem braucht. Dafür
sind hartes Training und gute Vorbereitung wichtig, aber auch VersorgungsStationen an der Strecke. Ich spüre
viel Rückhalt in unserer Partei. Viele
Menschen wollen mit mir zusammen
etwas bewegen. Wir arbeiten zusammen an einem lohnenswerten Ziel. In
Berlin fallen nämlich viele Entscheidungen, die unseren Alltag betreffen. Da
muss der SSW sich selbstbewusst zu
Wort melden.
Vor allem möchte ich mich als Gesprächspartner anbieten und ordentlich die Trommel rühren für hiesige
Unternehmen, regionale Produkte und
dänische Kultur. Im Schatten der Metropolen werden wir in Berlin nämlich
immer mal wieder übersehen. Unser
Norden kommt in Berlin viel zu kurz.
Dauernd erlebe ich, dass Fördergelder
für Entwicklung und Infrastruktur nur

langsam in unsere Region fließen. So
kommen wir nicht richtig voran. Unsere
Region soll aber immer für alle lebenswert sein – und dafür müssen wir
sie fortentwickeln.
Ich habe mir vorgenommen, mit meiner
Arbeit auch diejenigen Parteifreunde
und Parteifreundinnen zu überzeugen,
die bislang skeptisch sind, ob wir uns
nicht mit dem Projekt Bundestagswahl
überheben. Ich bin davon überzeugt,
dass ich mich als SSW-Abgeordneter
in Berlin auf das Beste für die Menschen in unserer Region konzentrieren
kann - ohne Rücksicht auf bundespolitische Zwänge.
Ich möchte das als Spitzenkandidat
tun. Die Kreisvorstände SchleswigFlensburg und Flensburg trauen mir
das zu und haben mir schon ihr Vertrauen ausgesprochen. Die Entscheidung fällt hoffentlich bald auf unserem
Landesparteitag – der wegen Corona
leider zu oft verschoben wird.
Ich würde mich freuen, wenn ich auf
dem Parteitag und dann auch zur Wahl
auf Euch zählen kann.
Falls Ihr mit mir schnacken wollt,
meldet Euch einfach:
mail@stefan-seidler.info oder
0151 55 949 489
Mange gode hilsner
Stefan Seidler
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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
maj-juni-juli:
torsdag, den 8. april 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

Vi planlægger at holde
Årsmøde
på Lyksborg Skole
i Jernalderlandsbyen
lørdag den 29.05.21 kl. 14
Det bliver et udendørs
arrangement i samarbejde med
SSF Munkbrarup/Ves og SSF
Husby.
I hører nærmere, men sæt nu
allerede kryds i kalenderen.
Vi håber inderligt, at vi kan mødes i år.

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

d

Tilbu

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

pr. styk 1,50 €

MARTS & APRIL
På grund af coronaregler tilbyder jeg
portofri levering.
Bestillinger gerne per mail ellers ring.

