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HUSK 

Lyksborg Kvindeforening
Den 23.10. kl. 15.30 på skolen: Hygge
Den 06.11. kl. 13.00 fra ZOB: Tur til jubilæumsudstilling for 
Håndarbejdets Fremme i Tønder
Den 20.11. kl. 15.30 på skolen: ”Ziemlich beste Freunde”, film

Oksbøl Kvindeforening
mødes ale onsdage (se kalenderen)

Lyksborg Seniorklub
Den 24.10. kl. 14.30: Efterårsmøde på Flensborghus. Fælleskørsel 
ved tilmelding til Enke: 04631 3307
Den 15.11. kl. 14.30 i Oksbøl Forsamlingshus: Pastor Paul Møller 
fortæller, der er sang og musik med fælles kaffebord sammen med 
Ældrecenter Flensborg.
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 Kommen Sie uns besuchen. Meike und Jörg Philipp

Jochimsen & Co oHG

Lassen Sie sich von  
Farbe inspirieren!
Mit unserer großen  

 
Ihnen Anregungen für  
Ihre persönliche Raumgestaltung.  
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Kommen Sie uns besuchen. Meike und Jörg Philipp

Birkland 4

Fon 04631-991

Jochimsen & Co oHG

Wohntextil-StudioFragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Kommen Sie uns besuchen. Meike und Jörg Philipp

Wohntextil-Studio

Baugeschäft
Sönke Lorenzen

 

Dorfstr. 12b · 24999 Wees
Tel. 04631 / 62 24 20
Fax: 04631 / 62 24 22

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

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

1

Christian Erdmann

1



Side 5

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

 
Efterårsstævne 

Lørdag den 27.10.2018 kl. 10.00 
på Restaurant Dörpstuv 

Hauptstr. 61, Mohrkirch 
 
 
Program: 
 
kl. 10.00:    Velkomst  
                   Kort orientering om stedet ved Mårkærs borgmester (på tysk) 
 
kl. 10.30:   ”Jeg tænker, altså går jeg” om tænkning og vandring 
                   foredrag v. Carsten Fogh Nielsen (vi skal kun mentalt på travetur) 
 
kl. 12.00:   Middag 
 
kl.14.00:   Theresia Treschow-Kühl optræder som og fortæller om 
                  ”Catharine v. Bora, Luthers hustru” 
 
kl.16.00:    Kaffe 
 
 
Dagen igennem kan ses en udstilling af metalting,  
som vises i børnehaven på den anden side af gaden. 
 
Dagen koster € 18 
 
Tilmelding senest den 20.10. til enten Annemarie Erichsen 04631/1478 
                                                      eller Ulla Jensen 04638/1427 
 
 
Med venlig hilsen 
Hovedstyrelsen 
 
 
Parkering v. børnehaven og kroen 
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På vej til en DGI-certificeret 
idræts- og bevægelsesbørnehave
Lyksborg Børnehaves personale er 
i maj måned startet med at videre-
uddanne sig for at blive en certifi-
ceret DGI børnehave. Hele forløbet 
tager et år og kræver, at hele per-
sonalet deltager i alle moduler samt 
skriver en afsluttende opgave og 
udarbejder en bevægelsesstrategi 
for institutionen.
Både personalet, børn og forældre 
kan mærke og se, at der er gang i 
kroppen i den pædagogiske daglig-
dag.  
De daglige aktiviteter tager således 
også udgangspunkt i det udarbej-
dede værdisæt, der har fokus på 
bevægelsesglæde, anerkendelse 
og grundfaglighed. 
Personalet har desuden udarbejdet 
en bevægelsesstrategi, der skal bi-
drage til at holde fast i institutionens 
mål og visioner og arbejde målrettet 
med emnet krop og bevægelse.
 
Maddage i NOBUS
Guldklumperne er så heldige, at 
kunne være i NOBUS restauranten 
i Intermar hotellet og lave mad i det 
store industrikøkken. Det er en far, 
der er kok i NOBUS og har tilbudt, 
at gruppen gerne må komme og 

bruge køkkenet om tirsdagen. 
Her har børnene mulighed for at 
fordybe sig i følgende emner: ”hygi-
ejne”, ”sikkerhed i køkkenet”, ”hvor 
kommer maden fra?”, samt at de 
hver gang koger en ret, som bliver 
spist i restaurantens skønne ambi-
ente.
Første gang 
startede 
vi op med 
en frugt-
quiz med 
frugter fra 
alverdens 
lande. 
Forinden 
havde vi 
lært en 

sang 
om 
frugter. 
Deref-
ter er vi 
rokeret 

i forskel-
lige 
teams, 
hvor 
vi har 

skrællet 
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og skåret æbler og revet kartofler. 
Menuen var ”Kartoffelpuffer med 
æblemos”. 
Det var en oplevelse for både 
smagssanserne og hånd- og finmo-
torikken. Alle børn smagte på alt og 
var højt motiverede. 
Efter hver gang, får børnene et lille 
glas med en smagsprøve med hjem 
til mor og far.

Kost- og sundhedsguide
I samarbejde med samarbejdsrådet 
udarbejder børnehavens perso-
nale en kost- og sundhedsguide til 
institutionen. Skoleforeningen har 
i starten af året udsendt en fælles 
kost- og sundhedspolitik, som alle 
institutioner skal tage udgangspunkt 
i, når de formulerer deres egen.
Guiden skal hjælpe med at tydelig-
gøre børnehavens værdier omkring 
emner sundhed, krop og bevægel-
se, sygdom og hygiejne og lægge 
en rød tråd for samarbejdet i hjem 
og institution. Den er skrevet, så 
den er let tilgængelig til forældrene 
og kommer med gode råd til hjem-
met.

Gyserslotsvæsenerne er flyttet 
ind i Førskolen
Den nye førskolegruppe og vores 
nye fastansatte kollega Simon, har 
fundet sig tilrette i vores førskolelo-
kale på Lyksborg Skole. Men de har 
sigtet spor af underlige væsener, 
der strejfer gennem lokalet. Mon 
det er Gyserslottets væsener, der 
kommer tilbage? 
Hvert væsen står for en bogstave-
lyd, som f.eks. den armløse amøbe, 
der elsker lyden ”A”. Børnene kom-
mer på en spændende og sjov 
måde i berøring med alfabetets lyde 
og afprøver en del lege og aktivite-
ter i forbindelse med de forskellige 
væsener, der understøtter bogsta-
veindlæringen. 
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Som mange sikkert ved, er det 
blevet mig betroet at være at vikar 
i Lyksborg danske kirke for pastor 
Ruben Fønsbo fra den 1. septem-
ber til den 1. december. Tre må-
neder altså. Det glæder jeg mig til, 
for jeg kender menigheden godt i 
forvejen, idet jeg før har passet den 
i en længere periode og også stadig 
vikarierer for Ruben om søndagen i 
ny og næ.

Men for dem, der ikke skulle kende 
mig, hedder jeg Finn Egeris Peter-
sen og er præst for Sct. Jørgen-
Mørvig menighed i Flensborg øst, 
kun otte kilometer fra Lyksborg. Jeg 
er med andre ord nabopræsten. 
Som tiltrædelsesgave fik jeg fire 
konfirmander fra Lyksborg sogn, 
som jeg er begyndt at undervise i 
Sct. Jørgen danske kirke sammen 
med mine egne om tirsdagen. Det 
blev min redning, idet jeg kun har to 
egne konfirmander i år. Nu har jeg 
så et hold på seks. Tak for det. Blot 
ærgerligt, at jeg skal aflevere dem 
igen den 1. december.

Jeg holder gudstjeneste i Lyksborg 
danske kirke hver søndag kl. 9. 

Men den 30. september sker det kl. 
10, idet der indbydes til den årlige 
høstgudstjeneste, som vil forløbe 
fuldstændigt, som den plejer med 
en pyntet kirke, auktion og fælles-
spisning efterfølgende. Læs mere 
om dette arrangement andet steds.
I håbet om at møde rigtigt mange 
af jer, ønsker jeg jer et godt efterår. 
Skulle nogen ønske at tale med 
mig, er de velkomne til at ringe til 
mig på telefon 0461 25299 eller 
skrive på mail: egeris@kirken.de

Finn Egeris Petersen
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LOTTOAFTEN
Fredag

2. november 2018 kl. 19.30 i Oksbøl Forsamlinghus

Der spilles om de sædvanlige gode præmier.

3 kort koster 10 EUR.

I pausen kan pølser og drikkevarer købes til rimelige priser.

Vi glæder os til at se rigtig mange den aften!

Hjerteligt velkommen!

Bestyrelsen

N.B. Tallene råbes også op på tysk.

SSF Munkbrarup-Ves
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Sidste skoledag 
fredag 5. oktober 2018

Første skoledag 
mandag 22. oktober

KALENDER

Mandag den 01. kl. 14.45 Bogbussen kommer til skolen
Søndag den 07. kl.   9.00 Gudstjeneste
Onsdag den 10. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes
Søndag den 14. kl.   9.00 Gudstjeneste
Onsdag den 17. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes
Søndag den 21. kl.   9.00 Gudstjeneste
Tirsdag den 23. kl. 15.30 Lyksborg Kvindeforening - hygge på skolen
Onsdag den 24. kl. 14.30 SSF Flensborg Amt - Efterårsfest for seniorer 

på Flensborghus
kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes

Lørdag den 27. kl. 10.00 Den slesvigske Kvindeforening - Efterårsstævne 
i Mårkær (side 5)

Søndag den 28. kl.   9.00 Gudsjteneste

OKTOBER

SKOLENS EFTERÅRSFERIE
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KALENDER

Fredag den 02. kl. 19.30 SSF Munkbrarup - lottoaften i Forsamlingshuset 
(side 9)

Søndag den 04. kl.   9.00 Gudstjeneste
Tirsdag den 06. kl. 13.00 Lyksborg Kvindeforening - udflugt til Tønder (side 3)
Onsdag den 07. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes
Lørdag den 10. kl.   9.00 SSF - landsmøde i Husum
Søndag den 11. kl. 10.00 Gudstjeneste v/Eberhard von Oettingen
Mandag den 12. kl. 14.45 Bogbussen kommer til skolen
Torsdag den 15. kl. 14.30 Senioreftermiddag i Oksbøl sammen med Lyksborg 

(side 9)
Fredag den 16. kl. 18.00 SSF Husby - bingo i Husby Danske Skole (side 15)
Søndag den 18. kl. 11.00 Gudstjeneste i Auferstehungskirche - 

Volkstrauertag
Tirsdag den 20. kl. 15.30 Lyksborg Kvindeforeinng - ser en film (side 3)
Onsdag den 21. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes
Søndag den 25. kl.   9.00 Gudstjeneste
Onsdag den 28. kl.  19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes

NOVEMBER

Søndag den 02. Gudstjeneste
Tirsdag den 04. kl. 15.30 Lyksborg Kvindeforening - adventshygge
Onsdag den 05. kl. 15.30 Senioreftermiddag i præstegården med julelotto
Lørdag den 08. kl. 13.30 SSF Flensborg Amt - juletur til Kolding (side 16)

DECEMBER
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J u l e k o n f k e t -
f r e m s t i l l i n g

Fredag den 30. november 2018 kl. 17.00
Oksbøl Forsamlingshus, Oxbüll-Süd 8, 24999 Wees

arrangerer vi en lav-selv-eftermiddag. SSFs distriktsformand Niels 
Wolfsdorf viser, hvordan man kan lave forskellige slags julekonfekt. Det 
glæder os, også at hilse på nye ansigter.

Der skal medbringes dåser/glas eller lign. med plads til 800-1000 g 
konfekt. Medbring desuden et skærebræt og en kagerulle.
Arrangementet koster 10 EUR pr. person - alt inklusive.

Tilmeldning hos Niels, 04631 8268 senest den 
23. november.
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BINGO AFTEN
FREDAG / FREITAG
16. NOVEMBER 2018 - 18:00
HUSBY DANSKE SKOLE, LERCHENWEG 2

Bingo aftenen starter kl. 18.30, hvor der venter spændende gevinster.
Drikkevarer hhv. pølser kan købes i pausen.

Der er begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig og sker efter først-til-mølle-princippet. 
Tilmelding og betaling kan ske på Husby Danske Skole den 30. oktober kl. 18.30-19.30 eller den 
01. november kl. 13.30-14.30. 

Pris: 3 plader koster 10 €
Der vil være mulighed for at købe plade selve aften.

Sydslesvigsk Forening Husby
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Efter flere års planlægning, har vi nu fået 
en ny forside. Det er Saskia Diedrichsen, 
der har designet forsiden. Vi siger mange 
tak til Saskia for det flotte stykke arbejde. 
 

 

 

 

 

          

  

 

 

lørdag d. 15. og søndag d. 16. december 2018 
 

Vær med til at stå i julebod et par timer og sprede julehygge i Lyksborg. 
 

 
 
 
Fredag 14.12.18. fra kl. 19: hjælp til generell opbygning 
Lørdag 15.12.18 stå i bod mellem kl.13 og 18 
Søndag 16.12.18 stå i bod mellem kl. 10 og 17 

 
 

Kontakt Lis hvis I vil høre nærmere: 
 lis@ssf-lyksborg.de eller tel.  0152 0981 8038 
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I år går juleturen  til  

Kolding
Lørdag den 8. december 2018 kl. 13.30 fra Exe,

hvor der afholdes Kolding Light Festival i hele Kolding midtby. Der arrangeres en masse 
spændende ting i Kolding den aften. Desuden holder butikkerne åbent til kl. 21, det samme 
gælder for julemarkedet på Koldinghus og julebazaren på Designskolen. Men før vi skal 
ind og opleve midtbyen med de flotte lyssætninger og de mange særlige oplevelser, tager 
vi ud til Trapholt kunstmuseum for at se udstillingen Kay Bojesen – Humøret i dansk 
design. Det er den største og mest omfattende udstilling nogensinde om et af Danmarks 
største designnavne. Glæd jer til Kay Bojesens spændende univers, hvor legen er i fokus. 

Da Kolding Light Festival foregår kl.17-21, tager vi afsted fra Flensborg Exe kl.13.30, vi 
kører direkte til Trapholt, hvor vi har et ophold på 1½ time. Fra ca. kl.17 har vi tid i midtbyen 
til på egen hånd at opsøge julemarkeder og butikker og for at opleve Kolding Light Festival.  
Kl. 21.15 kører bussen hjem igen. 

Busturen inkl. entré til Trapholt
For voksne medlemmer 20 €
For ikke-medlemmer 25 €
For børn op 4-18 år 10 €
Små børn 0-3 år  gratis

Bindende tilmelding fra nu INDTIL DER IKKE ER FLERE PLADSER, dog senest 
den 30. november på telefon +49 (0)461 14408 155 eller 156 og til flamt@syfo.de. 
Betalingen indenfor 2 uger. Din plads i bussen er sikret, når billetten er betalt.

Arrangør:
Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
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- 19:30
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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 !
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Skolen:
Lyksborg Danske Skole
Anne Andersen, 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:
Paul Møller
Schwennaustr. 12, 24960 Glücksburg
telefon 04631 7179
e-mail: paul.moeller41@gmail.com

Menighedsrådsformand
Roland von Oettingen
Zum Dorfteich 7, 24975 Husby
telefon 04634 9647
e-mail: roland.von@t-online.de 

Kasserer: Brigitte Günther
Tlf. 04631 8290
e-mail: dybboel@web.de

www.lyksborg.de

Ungdomsforeningen LUF:
VAKANT

Voksenundervisning:
Annkatrin Bracke, telefon 04631 8899

Sundhedstjenesten:
Hjemmesygeplejersken fra Dansk 
Sundhedstjeneste 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 Niels Wolfsdorf
telefon 04631 8268

SSW:
Lyksborg: Formand André Pastorff
telefon 04631 5475580
Munkbrarup-Ves: Formand Gerd Voß
telefon 04631 1656

Redaktionsudvalg:
Annkatrin Bracke (04631 8899)
Enke Christiansen (04631 3307)
e-mail ainkensenke@t-online.de
Marianne Huy (04631 7119)
e-mail marianne-huy@t-online.de
 

Ansvarshavende:
SSF/SSW Lyksborg og 
Munkbrarup-Ves

Tryk:
SSF/SdU Copy & Layout

Redaktionsfrist for 
december 2018-januar 2019:
08. november 2018!
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Reparaturarbeiten · An-, Um- & Neubauten

Alles aus einer Hand seit über 30 Jahren.

Sandwigstraße 23 · 24960 Glücksburg · Fax 0 46 31/ 74 20
Tel. 0 46 31 / 84 90 · www.strohbehn.de

CREATE_PDF2201462922_1.1.EPS;(91.72 x 40.22 mm);09. Feb 2010 09:06:46

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 · Hauskommunika-

tion
· EDV Netzwerkverkabelungen · Photovoltaikanlagen · Reparatursevice · 24-Std. Notdienst

· Elektro Groß- und Kleingeräte · Entsorgung der Altgeräte · Energieberatung · E-Check



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

Tilbud 

Dansk broderegarn

November
Stoffer / Stoffe • Hør & Hardanger / Leinen & Hardanger / Aida

- 30 % 

Oktober
Pakninger • Oehlenschläger, Permin, Haandarbejdets Fremme 
    50 % på lagervare

Gestrickte Strümpfe • Alle Größen vorrätig.


