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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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Lyksborg Kvindeforening
• 19.10. kl. 15.30 på skolen:    Madlavning med Ingrid Matlok
    ”Let og lækker hverdagsmad”

• 02.11. kl. 14.30 fra ZOB:  Besøg hos billedkunstneren Tietze, 
	 	 	 	 Rosenstr.	i	Flensborg:	Træfigurer

• 06.11. kl. 10.00 på Sønder Brarup Danske Skole: 
    Den slesvigske Kvindeforenings 
    Efterårsstævne, se invitation

• 16.11. kl. 15.30 på skolen: Hygge

• 30.11. kl. 15.30 på skolen:     Adventshygge med 
    julehistorier og -sange
    (afhængig af coronabestemmelser)

Det hele under forbehold, da det er afhængig af pandemiudviklingen.

Lyksborg seniorklub
• 20.10. kl. 15.00:  Amtsfest på Flensborghus 
    Nærmere info følger

• 10.11. kl. 15.00:   Hyggeeftermiddag med besøg af 
    præsten i Kappel, Gunvor Nielsen

• 08.12. kl. 15.00:  Hygge og lotto 
    (alle medbringer en lille gave) 

Oksbøl Kvindeforening
Holder møde i Oksbøl Forsamlingshus hver onsdag kl. 14.30
(såfremt vi må mødes igen).

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK 
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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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Spontant Hjerpstedsophold
De 20 ældste børn fra institutionen 
har været så heldig at kunne tage på 
Hjerpstedophold	 sammen	 med	 fire	
voksne	i	fire	dage	i	starten	af	septem-
ber. Grundet Corona har det de sid-
ste 2 somre ikke været muligt at tage 
på koloni med alle børn i 8 dage, som 
både børn og voksne var meget kede 
af. 
Så, da der var chance for at tage nog-
le ledige pladser, blev alt igangsat for 
at det kunne lykkes. 
Det var rigtig dejlige dage med mas-
sevis af solskin, strandbesøg, hygge, 
leg og en UV-lys party som afslutning. 
Vi glæder os allerede nu på forhåbent-
lig at kunne tage på koloniophold igen 
næste sommer med alle børn i 8 dage!

Velkommen Lone!
Den 1.9.2021 har Lyksborg Dagin-
stitution fået tilvækst i personalet, og 
vi siger hjertelig velkommen til vores 
nye kollega Lone Krogh. Lone er an-
sat som pædagog på 36 timer ugent-
ligt og medbringer en del erfaringer 
fra hendes tidligere arbejdssteder. 
Hun har arbejdet inden for dagtilbuds-
området i over 25 år.
Lone er uddannet sprogvejleder og 
vi glæder os over denne berigelse for 
team Lyksborg Daginstitution.
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Valgkamp for 
det nye samarbejdsråd
Grundet de gældende Corona restrik-
tioner og under vurdering af nødven-
dighedsprincippet, blev der heller ikke 
i dette år afholdt en forældreaften med 
valg til samarbejdsrådet. Forældrene 
kunne stille op, og der blev fremstil-
let valgplakater, som blev sendt ud 
på Famly og hængt uden for børne-
havens og vuggestuens port på selve 
valgdagen.
Der var 12 forældre fra alle 3 afdelin-
ger, der stillede op til valg. 
Vi siger tillykke til det nyvalgte samar-
bejdsråd, der består af Anne Lobach, 
Henrik Detzner og Hannah Burkat, 
som forældrerepræsentanter og Sa-
rah Dorch Julius og Marianne Kock 
som suppleanter. Fra personalet er 
det Simon Wollau (pædagogmedhjæl-
per) og Simon La Grange (pædagog), 
samt dagtilbudslederen Christina 
Strunz-Ewel.

Fælles emne omkring leg og 
bevægelse
Fra d. 13.09.-17.09.21 laver vi et fæl-
les emne omkring leg og bevægelse 
for hele daginstitutionen. Fokus i dette 
forløb er, at alle børn og alle voksne 
mødes til idræt, leg og bevægelse 
rundt omkring skolen og vuggestuen. 
Der er planlagte aktiviteter, der har 
fokus på at styrke fællesskabet og 
samarbejde, frem for at konkurrere og 
dyste mod hinanden. 
De første tre dage er der aktiviteter 
på skolens sportsplads, i skolens hal 
og i og foran vores afdeling på sko-
len. Torsdag er det fælles ved Rude-
halle, hvor de ældste børn laver akti-
viteter på Rudehallens sportsplads og 
de yngste leger med motorikbanen. 
Som afslutning på forløbet tager vi 
alle sammen på en fælles udedag om  
fredagen.
Vi glæder os til en dejlig og energirig 
uge!
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 inviterer til 

 

fælles restaurant besøg 
 

Desværre kan vi ikke invitere til fælles madlavning endnu, men restauranterne 
er åbne og vi kan derfor invitere til et fælles restaurant besøg. 

 

torsdag den 21. oktober 2021 kl. 19 på Pico 
 

Har I lyst til at mødes og hygge over dejlig mad? Så giver vi drikkevarerne til.   

Tilmelding  per telefon til Nikki Uck: 0173  187 5569  

Tilmelding per mail til Lis Bewernick på lis@ssf-lyksborg.de 

Tilmeldingsfrist den 17. oktober 

 

Mange hilsner,  

SSF’s bestyrelse 
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Dansk broderegarn
Sörupholzer Str. 29, Sörup

Telefon +49 4635 600
christa-gondesen@t-online.de  �  www.dänische-stickgarne.de

Åbningstider
man., ons., fre. kl. 9 - 12 og efter aftale

Stoffer og pakninger
Oehlenschläger, Permin, Rosenstand
Haandarbejdets Fremme
Weberei Vaupel & Heilenbeck
Weberei Weddingen 

Broderegarn
HF dänisches Blumengarn   127 farver
MEZ Anchor Sticktwist          435 farver 
DMC Sticktwist                      481 farver plus 35 nye

pr. styk 1,50 € Tilbud 

OKTOBER & NOVEMBER
Catania hækelgarn 50 gr.         2,65 €  nu 1,50 €
Nye mønster i strømpegarn Regia  7,95 €  nu 6,50 €
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November 2021 
 
 

Håber vi at kunne invitere til  
til 

Lanterneoptog 
 

i samarbejde med 
 

Jugendfeuerwehr Glücksburg 
 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvad er muligt. 
 

Nærmere informationer sendes til skolen og 
børnehaven og sættes på hjemmesiden www.ssf-

lyksborg.de 
Ring eller skriv til Lis, hvis du er interesseret at få 

nærmere oplysninger: 
lis@ssf-lyksborg.de eller 0152 0981 8038 
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KALENDER

Søndag den 03. kl. 10.00 Høstgudstjeneste
Søndag den 10. kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag den 17. kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag den 19. kl. 15.30 Lyksborg Kvindeforening: 

Madlavning med Ingrid Matlok (se side 3)
Onsdag den 20. kl. 15.00 Seniorklub: Amtsfest på Flensborghus (se side 3)
Søndag den 24. kl. 10.00 Gudstjeneste
Mandag den 25. kl. 14.45 Bogbussen kommer til skolen
Torsdag den 28. kl. 17.00 Spisegudstjeneste (se side 13)
Søndag den 31. kl. 10.00 Gudstjeneste

OKTOBER

Ret til ændringer forbeholdes

Tirsdag den 02. kl. 14.30 Lyksborg Kvindeforening: Besøg hos 
billedkunstneren Tietze i Flensborg (se side 3)

Lørdag den 06. kl. 10.00 Den slesvigske Kvindeforening: Efterårsstævne 
(se side 15)

Søndag den 07. kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag den 10. kl. 15.00 Seniorklub i præstegården (se side 3)
Søndag den 14. kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag den 16. kl. 15.30 Lyksborg Kvindeforening mødes på skolen: 

Hygge (se side 3)
Søndag den 21. kl. 10.00 Gudstjeneste med Preben K. Mogensen
Mandag den 22. kl. 14.45 Bogbussen kommer til skolen
Torsdag den 25. kl. 17.00 Spisegudstjeneste (se side 13)
Lørdag den 27. kl. 14.00 Familie-adventshygge (se side 17)
Søndag den 28. kl. 10.00 Gudstjeneste - 1. søndag i advent
Tirsdag den 30. kl. 15.30 Lyksborg Kvindeforening: Adventshygge (se side 3)

NOVEMBER



Side 11

NORDANGEL NYT

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.

Lørdag den 04. SSF Flensborg Amt: Juletur til Kolding, 
se KONTAKT

Søndag den 05. kl. 10.00 Gudstjeneste - Kirkens 68 års fødselsdag
Onsdag den 08. kl. 15.00 Seniorklubben: Hygge med lotto (se side 3)

DECEMBER

KALENDER

SKOLENS EFTERÅRSFERIE
Sidste skoledag - fredag den 1. oktober
Første skoledag - mandag den 18. oktober
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M E N I G H E D E N  F O R  D E N  D A N S K E  K I R K E  I  LY K S B O R G  O G  O M E G N

LOPPEMARKED
LØRDAG 18. SEPTEMBER 2021

kl. 11 - 15 
på pladsen foran kirkenUDSAT TIL FEBRUAR

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

Alle Helgens gudstjeneste
søndag den 7. november 2021 kl. 10.00
Allehelgensdag er den dag, hvor man mindes de døde - både dem, man 
hver især selv har mistet, og alle dem, som gennem generationer har ført 
den kristne tro videre.
Allehelgensdag tænder mange danskere et lys og mindes dem, de har 
mistet. Det har en pris at elske et menneske, nemlig smerten og sorgen 
ved at miste den man holder af. Det gør ondt. 
Ved denne gudstjeneste vil vi lytte til digte om at miste, synge salmer og 
tænde lys.
Du kan læse om hvad allehelgen og allesjæles dag er og var i tidligere 
tider på Lyksborg Kirkes hjemmeside.

Halloween har oprindeligt rød-
der i en gammel keltisk skik ved 
navn samhain fra år 8-900 før 
Kristus. Der er tale om en slags 
nytårsfest, hvor kelterne omkring 
den 31. oktober fejrede enden på 
det lyse halvår og begyndelsen 
på vinteren. 
På denne sidste dag i året mente 
man, at portene til dødsriget stod 
åbne, og at de afdødes sjæle steg 
op af graven for at bevæge sig til 
dødsriget. Derfor satte man mad 
ud på gravene for at sikre, at de 
døde havde det godt og ikke ville 
tage varigt ophold på jorden.  

Ved mødet med kristendommen 
blev den oprindeligt keltiske fest 
forsøgt smeltet sammen med de 
kristnes allehelgensfejring (det 
engelske ord halloween er en 
sammentrækning af ”All Hallows’ 
Eve”, på dansk allehelgensaften).
Det religiøse indhold i halloween 
er efterhånden helt forsvundet. 

Halloween og
allehelgen



Side 13

NORDANGEL NYT

SpisegudstjenesterSpisegudstjenester
Torsdag den 28. oktober 2021 

kl. 17.00 i Lyksborg Kirke
”Når livet slutter” 
– om at miste en man holder af. 
Hvad mon Grundtvig mener når han 
skriver ”Så rejse vi til vort fædreland” 
i vers 7 i Salmebogens nr 402 Den 
signede dag med fryd vi ser. Hvad 
betyder ”Ud hans hånd mig river af 
dødens garn” eller ”Og når en gang 
på Herrens bud, vort timeglas udrin-
der?” og ”dåbens lys er tændt når livet 
slukkes”?
Under gudstjenesten bliver der mulig-
hed for at tænde lys, stille spørgsmål, 
som opstår på stedet, eller som er 
medbragt hjemmefra.
Alle er velkomne  

28. oktober

25. november

Torsdag den 25. november 2021 
kl. 17.00 i Lyksborg Kirke
”Før advent” 
-forventning
Hvordan er det at vente på en baby? 
Nedtællingen til jul sker i kirken ved 
at tælle adventslysene op til juleaf-
ten. Vi dekorerer og nummerer fire 
adventslys pr. familie. 
 Under gudstjenesten bliver der mu-
lighed for at tænde lys, stille spørgs-
mål, som opstår på stedet, eller som 
er medbragt hjemmefra.
Alle er velkomne

Af hensyn til indkøb og madlavning.  skal man (helst) tilmelde sig senest mandag den 
25. oktober/22. november på mail thun@kirken.de eller pr sms/whatsapp eller telefon-
besked til +49 162 82 450 64

M E N I G H E D E N  F O R  D E N  D A N S K E  K I R K E  I  LY K S B O R G  O G  O M E G N

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

Den slesvigske Kvindeforening e.V.                                           
www.DsKf.de   -  Tilsluttet Sydslesvigsk Forening 
                                                                                                                                                                               
 
                                                                       
 
                                                         
 
 
inviterer til 

Efterårsstævne 
lørdag, den 6.11.2021 kl. 10.00 
på Sdr. Brarup Danske Skole 
Raiffeisenstr. 25, 24392 Süderbrarup 

 
 
 
Dagens program: 
 
kl. 10.00  dagen starter med en lille andagt i Sdr. Brarup danske kirke,  
                                      Schleswiger Str. 38 (P-Ppads på skolen, der ligger lige bag) 
derefter på skolen: Velkomst og så vil pastor Preben Kortnum Mogensen fortælle om 
                                      at være blevet præst i Sydangel 
kl. 11.00 Lola Lecius Larsen fra Bennetgaard fortæller om hvilehjemmet i 
                                     Københoved 
kl. 12.00 frokost 
kl.14.00 Jørgen Møllekær, chefredaktør for Flensborg Avis, fortæller om det over  
                                    150 år gamle danske dagblad 
kl. 16.00 Eftermiddagskaffe 
kl. 16.30 Afslutning 
 
 
Dagen koster 15 € og tilmelding skal ske inden 25.10. til Annemarie Erichsen 
                                       på 04631-1478 eller K-H.Erichsen@t-online.de 
 
Mødet gennemføres under de nu i coronatiden gældende regler, dvs. mundbind på vej 
ind og ud, afstand. 
Tilmelding skal ske med navn og adresse samt vaccinationsstatus af alle deltagere. 
Skulle det blive nødvendigt at aflyse, vil dette stå i Flensborg Avis. 
 
Vi håber, I tør komme – og kommer. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hovedstyrelsen 
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Den slesvigske Kvindeforening e.V.                                           
www.DsKf.de   -  Tilsluttet Sydslesvigsk Forening 
                                                                                                                                                                               
 
                                                                       
 
                                                         
 
 
inviterer til 

Efterårsstævne 
lørdag, den 6.11.2021 kl. 10.00 
på Sdr. Brarup Danske Skole 
Raiffeisenstr. 25, 24392 Süderbrarup 

 
 
 
Dagens program: 
 
kl. 10.00  dagen starter med en lille andagt i Sdr. Brarup danske kirke,  
                                      Schleswiger Str. 38 (P-Ppads på skolen, der ligger lige bag) 
derefter på skolen: Velkomst og så vil pastor Preben Kortnum Mogensen fortælle om 
                                      at være blevet præst i Sydangel 
kl. 11.00 Lola Lecius Larsen fra Bennetgaard fortæller om hvilehjemmet i 
                                     Københoved 
kl. 12.00 frokost 
kl.14.00 Jørgen Møllekær, chefredaktør for Flensborg Avis, fortæller om det over  
                                    150 år gamle danske dagblad 
kl. 16.00 Eftermiddagskaffe 
kl. 16.30 Afslutning 
 
 
Dagen koster 15 € og tilmelding skal ske inden 25.10. til Annemarie Erichsen 
                                       på 04631-1478 eller K-H.Erichsen@t-online.de 
 
Mødet gennemføres under de nu i coronatiden gældende regler, dvs. mundbind på vej 
ind og ud, afstand. 
Tilmelding skal ske med navn og adresse samt vaccinationsstatus af alle deltagere. 
Skulle det blive nødvendigt at aflyse, vil dette stå i Flensborg Avis. 
 
Vi håber, I tør komme – og kommer. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hovedstyrelsen 
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Skal der fortsat være et dansk foreningsliv i Oksbøl, 
Munkbrarup, Ringsbjerg og Ves? 

Status for Sydslesvigsk Forening i Munkbrarup-Ves 
På generalforsamlingen den 27. august 2021 blev der ikke fundet en efter-
følger til formandsposten efter Gerd Voß. Også kassereren Lorenz Kröger 
valgte at trække sig. Dermed er SSF Munkbrarup-Ves kommet under admi-
nistration af SSF Flensborg Amt. 
Mange tak til Gerd og Lorenz for mange års godt arbejde til gavn for min-
dretallet. 

Arbejdsgruppen under SSF Munkbrarup-Ves
Der er blevet dannet en arbejdsgruppe, der vil tage sig af at arrangere 
enkelte arrangementer indtil næste generalforsamling i marts 2022. Må-
let er bl.a. at nå en yngre målgruppe, så der kan ske et generationsskifte  
i foreningen. 
Har du også lyst til at byde ind med et arrangement, er du hjertelig vel-
kommen til at kontakte amtskonsulent Marike Hoop på Dansk Sekretariat 
for Flensborg Amt. 
Næste arbejdsgruppemøde afholdes den 28. oktober kl. 15.00 i Oksbøl 
Forsamlingshus. Har du lyst til at give en hånd med eller foreslå en egen 
aktivitet, er du velkommen der. 

Bak op om i arbejdsgruppen og deltag i vores arrangementer. 
Stå selv for et arrangement i og omkring vores fine forsamlingshus.

Marike Hoop
Amtskonsulent

Sydslesvigsk Forening e.V. · Flensborg amt
Norderstr. 74 · 24939 Flensborg

tlf. +49 461 144 08 156 
mobil +49 151 222 80 373
www.syfo.de · marike@syfo.de  
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Lørdag den 27. november kl. 14.00 - 17.30
Oksbøl Forsamlingshus, Oxbüll-Süd 8, 24999 Wees

Juledekorationsværksted
Lav din egen juledekoration. Du kan medbringe egne materialer, men vi sør- 
ger også for, at der er et udvalg af grønt og andet til dekorationerne. Kalender-
lys	kan	købes.	Tag	gerne	en	tallerken	eller	en	flad	skål	med,	som	du	kan	bruge	
til dekorationen. Glæd dig til æbleskiver, gløgg og kakao. Senere tænder vi  
bål og synger jule- og nissesange om bålet. 
Pris: 3 € pr. voksen, børn gratis. Børn skal være i følgeskab af en voksen.
Vi håber på en stor deltagelse.
Tilmelding pga. indkøb af materialer inden den 18. november til 
Dansk	Sekretariat	for	Flensborg	Amt,	tlf.	0461	14408	155/156,	flamt@syfo.de	
eller til Mette Paul, tlf. 04631-2886, mettepaul49@gmail.com

Die Arbeitsgruppe unter SSF Munkbrarup-Ves lädt Groß und Klein 
zu „ADVENTSHYGGE“ im Versammlungshaus ein. 

Möchtest du ein Adventsgesteck machen, kannst du eigene Materialien mit-
bringen, aber wir sorgen auch dafür, dass es eine Auswahl gibt. Kalender- 
kerzen kannst du kaufen. Bring gerne einen Teller oder eine flache Schale 
für das Gesteck mit. Freue dich auf „æbleskiver“, „gløgg“ und Kakao. 
Später machen wir ein Feuer und singen draußen.
 

Preis: 3 € je Erwachsene, Kinder gratis. 
Kinder müssen in Begleitung von Erwachsene sein.
Anmeldung: siehe oben bis zum 18. November

Familie-adventshygge-
       eftermiddag

Munkbrarup-Ves inviterer til 
Arbejdsgruppen under
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NORDANGEL NYT
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 
telefon 04631 7179
mobil 0162 8245064
e-mail: thun@kirken.dk
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: vakant
telefon 0461 14408156
email: marike@syfo.de
Husby:
Formand Steven Bommarius 
mobil 0151 40761341
e-mail: stevenbommarius@gmail.com

Forsamlingshus:
Oksbøl Forsamlingshus
Ulrike Ryslev, bestyrer
Oxbüll-Süd 8, 24999 Wees
mobil 0152 52488192
e-mail: LievundSeel@web.de

SSW:
Lyksborg:	Formand	André	Pastorff
telefon 04631 5475580
Nordangel: Formand Sven-Ole Nissen
mobil 0171 9727655
e-mail: sven-ole.nissen@gmx.de

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 
december 2021-januar 2022:
Mandag, den 8. november 2021!
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Munkbrarup-Ves

Stenmaleri-kursus med Ulrike Ryslev

Ulrike har samlet en masse sten i Danmark, som kursisterne kan male på. Men, der kan også 
planlægges en fælles tur til Vesterskov (Westerholz), hvor kursisterne og Ulrike kan gå en dejlig 
tur sammen og hver især kan samle sten til det videre forløb. Det aftales til første kursusaften.

Alle, er velkommen, tilmeld jer blot til Ulrike Ryslev på 0152 52488192.

Hvornår: Torsdag 16.09.2021 kl. 17 - 19, 10 aftener
Hvem: underviser Ulrike Ryslev
Hvor meget: 2 € per aften, og materiale er med i prisen
Hvor: Oksbøl Forsamlingshus, Oxbüll-Süd 8, Wees

OBS!
I forbindelse med Covid-19 følges de til hver tid gældende retningslinjer fra landet Slesvig-Holsten. 

I forbindelse med kurset, skal der enten fremvises gyldigt coronapas, fremvise en negativ coro-
natest (24 timer lyntest/72 timer pcr-test) eller være raskmeldt. Mundbind skal bæres indendørs 
indtil man sidder på sin plads.

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 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.

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 Öffent-
lichkeitsarbeit 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 Wider-
spruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu.


