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auf Ihren Besuch!Wir freuen uns

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 

Kære medlemmer af Lyksborg Kvindeforening
I vil forgæves lede efter et program for de næste måneder, men 
pandemisituationen gør jo, at vi ikke må mødes. Og hvordan ud-
viklingen former sig, er ikke godt at spå om. Jeg går ud fra, at vi 
tidligst vender tilbage til normale møder efter sommerferien. Det er 
ikke til at lægge program hverken for møder eller udflugter. Skulle 
forudsætningerne ændre sig, skal jeg nok ringe rundt. Indtil da: pas 
godt på jer selv!!! 

Kærlig hilsen - Annemarie

Lyksborg seniorklub
• 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.)

Alle er velkomne !
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· Sygetransport alle kasser
· Bus til 8 personer
· Terminreservering
· Skoleelevtransport

TAXI-RUF-GLÜCKSBURG
Inhaber: H. Lange
Schlossallee 4
24960 Glücksburg

1

Christian Erdmann

1

Se hvad der sker 
i Sydslesvig 

og grænselandet

www.fla.de
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Som I jo allerede har fået at vide, var 
vi igen nødt til at aflyse generalfor-
samlingerne pga. corona-pandemien.
Vi har fået oplysninger fra SSF 

amtsstyrelsen om, at vi kan skubbe 
generalforsamlingen til efter sommer-
ferien. Den samme oplysning har vi 
fået af SSW Landssekretariatet.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi 
pga. pandemien for tiden ikke kan 
mødes, hverken til generalforsamlin-
gerne og heller ikke til de forskellige 
kulturelle arrangementer. Men, vi må 
også se i øjnene, at vi med disse 
regler ikke kun beskytter os selv, 

men også alle andre. Så vi håber på, 
at vi kan holde generalforsamlingerne 
i august efter sommerferien. 

Nærmere informationer og datoen for 
generalforsamlingerne vil følge i næ-
ste udgave af Nordangel Nyt.

Med hensyn til valgene vil vi gerne 
henvise til den udsendte meddelelse, 
at vi skal finde en ny formand for 
både SSF og SSW, da den nuværen-
de formand Gerd Voß ikke står 
til rådighed mere.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne

Kære medlemmer fra SSF Munkbrarup/Ves
og SSW Nordangel
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Lørdag den 8. maj 2021 afgør 
SSWs delegerede, hvem de vil 
sende som partiets spidskandidat 
til Berlin og hvordan valgprogram-
met til forbundsdagsvalget skal se 
ud. Når partiets delegede for første 
gang siden september i fjor mødes 
til et landsmøde på A. P. Møller-
skolen i Slesvig er der stor spæn-
ding om, hvem der bliver SSWs 
spidskandidat til forbundsdagsval-
get. For at landsmødet kan gen-
nemføres sikkert i forhold til 
coronapandemien anbefaler lands-
styrelsen, at man kun kan deltage 
med en negativ corona-test, der 
ikke er ældre en 24 timer gammel. 
Der vil foran A.P. Møller-skolen 
være et testlabor til rådighed. Vi 
anbefaler alle at blive testet hjem-
mefra, for at undgå lange køer og 
ventetid udenfor. 
I september besluttede et flertal på 
SSWs landsmøde, at partiet for før-
ste gang siden 1961 deltager med 
egne kandidater til forbundsdags-
valget. Ligesom til landdagsvalget 
vil SSW kun kandidere med egne 
kandidater i Sydslesvig med Kiel og 

øen Helgoland samt med en lands-
liste for hele Slesvig-Holsten. Hvis 
SSW kan opnå ca. 50.000 anden-
stemmer ligesom til landdagsvalget 
er det muligt, at opnå et forbunds-
dagsmandat. Det ville i givet fald 
være første gang siden 1953 at 
mindretalspartiet SSW ville være 
repræsenteret i forbundsdagen. 
Til forbundsdagsvalg er SSW også 
fritaget for 5% spærregrænsen. 
Vi kan altså være med til at skrive 
historie. 

Gode kandidater til 
forbundsdagsvalget
Tre kvalificerede kandidater har 
meldt sig på banen og vil stå i spid-
sen for SSWs valgkampagne til for-
bundsdagsvalget.
 
SSWs næstforkvinde Sybilla 
Nitsch fra Husum er 40 år og har 
stor partipolitisk erfaring som kreds-
dagsmedlem og amtsforkvinde for 
SSW Nordfrisland og Helgoland. 
Hun arbejder til dagligt som lærer 
i Husum danske skole. Sybilla 
Nitsch er blevet nomineret som 

Ekstraordinært landsmøde træffer den 
8. maj 2021 beslutningen om SSWs kandidater 
og valgprogram til forbundsdagsvalget 



Side 7

spidskandidat af SSW Nordfrisland 
og vil kandidere som valgkredskan-
didat i valgkredsen Nordfrisland-
Ditmarsken. 

Den 41-årige Stefan Seidler fra 
Flensborg er tidligere formand for 
SSWU og har i mange år arbejdet 
som rådgiver for landsregeringen i 
forbindelse med det dansk-tyske

samarbejde. Han er blevet nomine-
ret af bestyrelserne for Flensborg 
by og Slesvig-Flensborg amt og vil 
være valgkredskandidat i valgkred-
sen Flensborg-Slesvig. 

SSWUs forkvinde Maylis Roßberg 
er den tredje og med sine 21 år den 
yngste af de tre mulige spidskandi-
dater. 

Hun stammer fra Sild og er nu 
studerende på CAU i Kiel samt er 
vicepræsident for EFAY, som er de 
europæiske regional- og mindre-
talspartiers ungdomsorganisation.

Alle tre kandidater har ført en intens 
og fair valgkamp som kulminerer 
med den anden kandidat-chek 
onsdag den 28. april 2021, hvor 
Flensborg Avis´ chefredaktør Jør-
gen Møllekær igen vil være vært for 
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en diskussion mellem spidskandi-
daterne i Flensborghus. Kandidat-
checken vil blive streamet på SSWs 
og Flensborg Avis´ internet- og 
facebooksider. 
Udover de tre spidskandidater har 
SSWs amter nomineret 11 kandida-
ter, således at der er 7 kvinder og 
7 mænd i alt. 

Moderne og progressivt 
valgprogram 
Landsstyrelsen har udpeget en 
valgprogram-kommission som har 
udarbejdet et udkast til SSWs valg-
program til forbundsdagen. Valg-
programmet bliver drøftet på tre 
videohovedudvalgsmøder og skal 
ligeledes besluttes på det ekstra-
ordinære landsmøde. Det hidtidige 
udkast viser, at SSW er et moderne 
og progressivt mindretalsparti, der 
har et klart regionalt, socialt og 
miljømæssigt profil. SSW satser 
på at repræsentere mindretallene 
og Slesvig-Holstens interesser i 
forbundsdagen og har klare hold-
ninger og krav på mange forbunds-
bundspolitiske områder. 

Bak op om SSW til 
forbundsdagsvalget
Det er ingen hemmelighed, at 

beslutningen om at opstille til for-
bundsdagsvalget har været omstridt 
i partiet. Fortalerne og modstan-
derne har hver især haft gode 
argumenter for og imod, som blev 
drøftet på fire regionalmøder og til 
landsmødet i september. Flertallet 
i SSWs landsmøde ser gode chan-
cer for at opnå et forbundsdags-
mandat og for at gøre en forskel for 
regionen i Berlin. Når afgørelsen 
om kandidaterne og valgprogram-
met er faldet den 8. maj 2021 er det 
vigtigt, at hele partiet og hele min-
dretallet bakker op om SSW i den 
kommende valgkamp. Det bliver 
selvfølgelig en stor udfordring for 
os. Men hvo intet vover intet vinder. 
Som altid har SSW brug for frivillige 
til valgkampen. Hvis man har inte-
resse i og lyst til det kan man gerne 
melde sig til SSWs landssekreta-
riat eller hos amtssekretær Bodo 
Neumann eller bysekretær Philipp 
Bohk. 

Bak op om SSW og 
vores kandidater og 
lad os i fællesskab 
skrive historie. 
  
VÆLG SSW DEN 
26. SEPTEMBER 2021. 

Landssekretær
Martin Lorenzen 
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BABYSALMESANG 
Babysalmesang foregår i kirken og er en sjov og anderledes måde at 
være sammen med dit barn og andre børn og forældre på. 
Musik og sang er som et ekstra sprog og at synge for sit barn er en 
gave, der holder livet ud. De sange barnet hører fra det er helt spæd 
vil ligge gemt i erindringen som noget trygt og godt, det altid kan 
vende tilbage til til trøst og glæde og eftertanke.
I kirken har sang og musik altid hørt med og vi har en skat af skønne 
salmer, som det er værd at række videre til de næste generationer. 
Babysalmesang bygger på gentagelsen af enkle vers fra bestemte, 
udvalgte salmer. Vi synger enten med fagter eller bevæger og vugger 
salmernes stemninger ind i de små. 
Da babyer lærer og oplever med alle sanser vil vi også lytte til musik 
og gøre brug af forskellige instrumenter og sjove ting som balloner, 
sæbebobler, fjer, vand m.m.
Det er gratis at deltage og du behøver ikke være specielt god til at 
synge for at være med. Det handler nemlig ikke om, hvordan du 
synger, men at du har lyst til det musikalske samvær. For resten er det 
også så heldigt indrettet, at dit barn altid synes, at din stemme er den 
smukkeste i verden!! 
Vi ved endnu ikke hvordan verden ser ud sidst i april, men vi håber at 
vi må mødes i kirken og synge sammen: 

Onsdagene 28. 4, 5.5., 12.5., 19.5. 26.5. og 2.6. 
kl. 10.00-10.40 i Lyksborg danske kirke, Paulinenallee 12.

Dette er en invitation til din baby (0-9 måneder) og dig, som er mor 
eller far eller evt. bedstemor til din baby OG som vil være med til at 
synge, lege og vugge jeres baby. På babyernes præmisser vil vi opleve, 
synge og lytte til musik i kirkerummet. En hyggelig stund med fokus 
på nærvær og på at bruge alle sanser.
Er du interesseret, har du spørgsmål, vil du tilmelde jer,
Så kontakt mig på 04631 7179 
eller mobil: 049 157 38 124 194 
Eller pr mail: thun@kirken.dk

i Lyksborg Danske Kirke

Preben Kortnum Mogensen, Gunver Birgitte 
Nielsen og Birgitte Thun, præster i Sønderbrarup, 
Kappel og Lyksborg forsamlet i Lyksborg præ-
stegård for bl.a. at snakke om, hvordan de kan 
hjælpe hinanden. I forreste række står ægtefæl-
lerne Heike Mogensen og Flemming Stentoft, der 
normalt står ”bag” Preben og Birgitte. 

Lokalt præstekonvent
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OXBÜLL SÜD 8, 24999 WEES/OXBÜLL (AN DER B199)

KUNSTHANDWERKERMARKT

�
�

�
�OXBÜLLER

FRÜHJAHRSTREIBEN

Information: Niels Wolfsdorf (Tel. 04631-8268)

Sa  30. Mai 2015       11:00 - 17:00
So  31. Mai 2015       10:00 - 17:00

Erd- Feuer- und
Seebestattungen

Vermittlung von 
Bestattungsfi nanzierung

Bestattungsvorsorge

Individuelle
Trauergestaltung

Erledigung aller
Formalitäten

Flensburg: (0 46 1) 

940 37 99
Wees: (0 46 31) 

44 02 13

Menschlichkeit statt Routine

Inh. H.-D. Stühm

Tag &
Nacht !

Ihre gute Stube ist in die Jahre gekommen?
Das erledigen wir für Sie!

Stellen Sie sich vor, Sie kommen heim und Ihr Zuhause erstrahlt in
neuem Glanz! Die Wände sind frisch gestrichen. Vielleicht eine schö-
ne, 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! 

24999 wees · birkenbogen 8
telefon 0 46 31 / 2211 · fax 0 46 31 / 3818

Erd- Feuer- und
Seebestattungen

Vermittlung von 
Bestattungsfi nanzierung

Bestattungsvorsorge

Individuelle
Trauergestaltung

Erledigung aller
Formalitäten

Flensburg: (0 46 1) 

940 37 99
Wees: (0 46 31) 

44 02 13

Menschlichkeit statt Routine

Inh. H.-D. Stühm

Tag &
Nacht !

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

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
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Skærtorsdag blev menigheden i Lyksborg mødt af et tableau, der skulle vise, hvordan det kunne have set ud, lige 
efter Jesus havde indstiftet nadveren under hans og disciplenes sidste måltid sammen. Læg især mærke til den 
væltede stol. Det var måske Judas, der havde siddet her. Han blev vred over det Jesus sagde til ham: At han ville 
forråde Jesus. På bordet så man kun brødkrummer og lidt vin i glassene.
Det var pastor Birgitte Thun og hendes mand Flemming Stentoft, der med dette tableu ville minde menigheden 
om den historie, der hører til evangeliet på netop Skærtorsdag.
”Når corona-situationen gør det umuiligt at have nadver, kunne vi jo gøre noget andet, for at opleve skærtorsdag 
som en dag, hvor måltidsfællesskabet tog sin begyndelse,” siger Flemming Stentoft, der fortæller, at da han gik 
rundt om bordet for at lægge servietter, blev der ved hver plads tid til at tænke, hvem har siddet her, og hvordan 
vil servietten blive lagt efter brug. Foldet, lagt på tallerknen eller presset til en bold. ”Måske siger det noget om den  
enkelte, også den måde stolen er afterladt.                                                                                                                            

Det sidste måltid

Kvinden ved graven
Pastor Birgitte Thun spillede en af kvinderne ved Jesu grav, da børnene 
fra Lyksborg Danske Børnehave var på Påske-løb med opgaver onsdag 
før påske. Ved kirken mødte børnen kvinden ved ”den tomme grav” og 
hørte historien om Jesu opstandelse og prøvede at rulle en stor sten.
Børnene havde på løbet løst flere opgaver med relation til påsken og 
medbragte et stort kors, som Påskedag blev udsmykket med tulipaner.
Histroien om stenen indgik i Birgitte Thuns påskeprædiken og korset 
med tulipanerne lå uden for kirken. 

PÅSKEBLOMST
”Påskeblomst! en dråbe stærk? drak jeg af dit 
gule bæger...” skriver Grundtvig i salmebogens 
nr. 236. Menigheden fik liljer med hjem På-
skedag!
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Gudstjenester 
i Lyksborg Danske Kirke

Dato  Kirke Kl. Søndagen /helligdagen
og prædiketekst 

Præst

Søndag den 2. maj Lyksborg 10 4. søndag efter påske
Joh 16, 5-15

Birgitte Thun

Søndag den 9. maj Lyksborg 10 5. søndag efter påske 
Joh 16, 23b-28

Birgitte Thun 

Torsdag den 13. maj Lyksborg 10 Kristi himmelfart  
Mark 16, 14-20

Birgitte Thun

Søndag den 16. maj Lyksborg 10 6. søndag efter påske 
Joh 15, 26 – Joh 16, 4

Birgitte Thun 

Søndag den 23. maj Lyksborg 10 Pinsedag  
Joh 14, 22-31

Birgitte Thun 

Søndag den 30.maj Lyksborg 10 Trinitatis søndag 
Joh 3, 1-15

Gunver Birgitte 
Nielsen

Søndag den 6. juni Lyksborg 10 1.søndag efter trinitatis 
Luk 16, 19-31

Birgitte Thun 

Søndag den 13. juni Lyksborg 10 2.søndg efter trinitatis 
Luk 14, 16-24

Birgitte Thun 

Søndag den 20. juni Lyksborg 10 3.søndag efter trinitatis 
Luk 15, 1-10

Birgitte Thun og 
Det bortkomne får

Søndag den 27. juni Lyksborg 10 4. søndag efter trinitatis 
Luk 6, 36-42

Birgitte Thun 

Søndag den 4. juli Lyksborg 10 5. søndag efter trinitatis 
Luk 5, 1-11

Gæstepræst fra 
Angeln

Søndag den 11. juli Lyksborg 10 6. søndag efter trinitatis 
Matt 5, 20-26

Gæstepræst fra 
Angeln

Søndag den 18. juli Lyksborg 10 7. søndag efter trinitatis 
Luk 19, 1-10

Birgitte Thun 

Søndag den 25. juli Lyksborg 10 8. søndag efter trinitatis 
Matt 7, 15-21

Birgitte Thun

Søndag den 1. august Lyksborg 10 9. søndag efter trinitatis 
Luk 16, 1-9

Birgitte Thun 

Pastor Birgitte Thun | Schwenneaustraße 12 | 24960 Glücksburg
Tel: 04631 7179 | mobil: 049 157 38 124 194 | thun@kirken.dk
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SSF/SSW Lyksborg Generalforsamling 
10. maj 2021 

 flyttes til efteråret. 
Der kommer en ny dato i Nordangel Nyt 

august/september udgaven. 
 

 

 

 

Lyksborg inviterer til: 

 

Pinsetur mandag d. 24.maj kl. 7 ud i det blå. 

Hvis retningslinjerne holder, så har vi mulighed for at gå en tur sammen 
pinsemandag. Turen går ud i det blå. 

Nærmere informationer ved tilmelding hos Lis  
0152 0981 8038 eller lis@ssf-lyksborg.de 

Husk madpakken og thermosflasken!!  
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pinsemandag. Turen går ud i det blå. 
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Husk madpakken og thermosflasken!!  
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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 Sund-
hedstjeneste kontaktes på tlf. 0461 570580

Kvindeforeningen:
Lyksborg: Annemarie Erichsen
telefon 04631 1478
Oksbøl: Else Marxen
telefon 04631 1732

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 
august-september:
torsdag, den 8. juli 2021!
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Dansk broderegarn

                        
             

     lørdag den 29.05.21 kl 14 
 
 

Desværre!  
Vi har måttet bestemme os for  

at aflyse  
årsmødet på Lyksborg skole i år. 

 
På nuværende tidspunkt er der alt for mange uvisheder 
omkring sikkerhed og retningslinjer i forhold til større 
møder. Derfor føler vi, at det mest ansvarlige er at aflyse 
årsmødet i år. 
 
Vi ønsker alle medlemmer en god sommer og håber at vi 
kan mødes i forskellige sammenhæng i løbet af efteråret. 
 
Bestyrelserne for SSF Husby, SSF Lyksborg og SSF Munkbrarup-Ves 
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