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auf Ihren Besuch!Wir freuen uns

Oktober - März: Mo. - Do. ab 17 Uhr und Fr. - So. ab 11.30 Uhr · April - September: täglich ab 11.30 Uhr 
Strandterrasse · Strandweg 1 · 24977 Langballigau · Tel. 04636 - 209 · www.strandterrasse-langballigau.de

Logodesign
Illustrationen Anzeigen

Einladungen

Printwerbung

Postkarten

SASK IA  D IEDE R ICHSEN I l l u s t r a t ion  &  G r a f ik  |  Wee s  |  ma i l@ s a sk ia - d iede r i c h s en .de
Te l .  0 4 6  3 1  5  6 4  30  6 4  |  mob i l  0 1 6 3  4 5  1 6  5 5 5  |  www. s a sk ia - d iede r i c h s en .de

● 

● 

●

Gestaltung der 
Vorderseite:

● 

●

●



Side 3

HUSK 

Lyksborg Kvindeforening
Den 04.12. kl. 15.30 på skolen: Adventshygge med historier og sange
Den 18.12. kl. 15.30 på skolen: Juleafslutning med pakkelotto
Den 08.01.2019 kl. 15.00 på besøg hos Birthe Jochimsen, Holnisstr. 5
Den 22.01. kl. 15.30 på skolen: Oplæsning af noveller af Siegfried 
Lenz (Det sønderjyske kaffebord, Suleiken, m.m.)

Oksbøl Kvindeforening
mødes den 19.12., og efter en pause igen den 09.01.2019. Derefter 
alle onsdage (se kalenderen)

Lyksborg Seniorklub
Den 05.12. kl. 15.00 i præstegården til julelotto (husk en lille gave)
Den 23.01.2019 kl. 15.00 i præstegården: Ruben fortæller om sin tid i 
Afghanistan.

Redaktionsudva lget 
ønsker a l le 

en glædel ig ju l og 
et godt nytår!
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Side 6

 

 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
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Munkbrarup-Ves

JuleTræsafbrænding
18. januar 2019 fra kl. 18.00

Den 18. januar 2019 holder vi atter den årlige afbrænding af jule-

træer på bålstedet bagved forsamlingshuset, og der er mulighed for 

at købe pølser og gløgg. 

De gamle juletræer kan I lægge hhv. aflevere 

bagved forsamlingshuset på bålstedet  fra 

den 2. januar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
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Nytænkning og styrkede værdier 
i børnehaven

Personalet har til samarbejdsråds-
mødet lagt op til at drøfte en foran-
dring af vores traditioner og ritualer 
omkring at holde børnenes fødsels-
dage her i Lyksborg Børnehave.
Personalet har udarbejdet et udkast 
med nyt værdigrundlag og er meget 
spændt på, hvad der bliver beslut-
tet i samarbejdsrådet. De nye tiltag 
vil gælde fra den 01.01.2019 og I 
bliver opdateret i næste udgave af 
LOM.
Forældrene og alle læsere er meget 
velkomne til at komme med tilskyn-
delser, kommentarer og forslag om-
kring, hvordan vi fremover vil fejre 
fødselsdagene.

Nytænkte forslag fra personalet:

Fødselsdagen holdes i basisgrup-
pen på selve dagen barnet har fød-
selsdag.
Inden fødselsdagssamlingen går 
gruppen ud og vi hejser Dannebrog 
for fødselsdagsbarnet.

Rummet pynter vi op med:  
Fødselsdagsborddug, fødsels-
dagsstol, en årstidsblomst i vase, 

levende lys på bordet med antal år 
barnet fylder, borddannebrog og 
træ tal, fødselsdagskort fra kalen-
deren, hvor ønskerne fra børnene 
bliver noteret (ønskelys).

Fødselsdagssamling: 
Barnet får en fødselsdagskrone, der 
er købt og bliver pyntet sammen 
med barnet. 
Barnet sidder på en fødselsdags-
stol. 
Vi tænder lysene.  
Fødselsdagssange:  
Instrumentsangen, Chokoladesan-
gen, Tillykke sangen, Bravo Bra-
vissimo, Han skal leve, Happy 
Birthday, hoppe Hurra Raket, Fød-
selsdagssamba mm.

Håndaftryk på træplade som tids-
linje: 
Hvert barn får en træplade, som 
følger barnets børnehavetid og som 
opbevares i børnehaven. På bar-
nets fødselsdag bliver der lavet et 
håndaftryk på og i samlingen snak-
ker vi omkring udvikling, oplevelser 
og andre anekdoter barnet har lavet 
i det år. Når barnet stopper i børne-
haven, får det tidslinjen med hjem.
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Ønskelys: 
Et levende lys på ca. 30 cm med 
en beskyttelsesring bliver tændt 
og sendes videre i rundkredsen fra 
barn til barn. Mens det enkelte barn 
har lyset, ytrer det et fødselsdags-
ønske til fødselsdagsbarnet (under 
voksen støtte i starten, den voksne 
noterer ønskerne på bagsiden af 
fødselsdagskortet). 
Når lyset har været rundt hos alle, 
giver den voksne lige en sammen-
fatning af ønskerne og fødselsdags-
barnet siger tak.

Rundkredssange: 
Nu må fødselsdagsbarnet vælge X 
antal sange alt efter alder og der-
med aktiv bestemme indholdet af 
fødselsdagssamlingen.

Vi glæder os til december måned 
med dejlige juleaktiviteter i Lyks-
borg Børnehave og ønsker alle en 
glædelig jul og kom godt ind i det 
nye år!
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lørdag d. 15. og søndag d. 16. december 2018 
Vær med til at stå i julebod et par timer og sprede julehygge i Lyksborg. 

 
Vi har en bod med æbleskiver og varm kakao. 

Har I lyst at pynte den lille sal? 
Så kom fredag 14.12 fra kl. 19 

 
Stå i boden i 1, 2 timer eller længere? 

Lørdag 15.12 kl 13 – 18 
Søndag 16.12 11:30 – 17 

Kontakt Lis på 01520 981 8038 eller lis@ssf-lyksborg.de 
 

 
Lørdag kl. 15 optræder børnehaven  
16:30  spiller Hejmdal  
Meget anden underholdning indimellem. 
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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.

I fællesskab inviterer SSF/SSW Flensborg By & SSF Flensborg Amt til en aften 
med grønkålsbuffet på Restaurant AMBIENTE, Westerallee 55, i Flensborg. 
Denne buffet byder på et bredt udvalg af grønkålvariationer samt tilbehør. Så 
her kan der virkelig påstås, at der er noget for enhver smag! Velkommen til en 
hyggelig aften i afslappet atmosfære for medlemmer, folkevalgte, ansatte og 
alle, der vil komme godt over vinteren. 

Underholdningen står Anders Bonde, 
en kendt radiovært og stand-up-comedian, for.

Pris per person er 15 € for medlemmer og 20 € for ikke-medlemmer!
Prisen indeholder buffet, kaffe og dessert. Drikkevarer køber man selv. 
Er du vegetar, så nævn det ved tilmeldingen, og vi giver restauranten besked.

Bindende tilmelding senest den 7. januar 2019 til 
sekretariatet for Flensborg Amt, tlf. 14408-155/156 eller pr. mail: flamt@syfo.de 
eller bysekretariatet, tlf. 14408-125/126/127 eller pr mail: flby@syfo.de

VINTERFEST
med grønkålsbuffet

Fredag den 8. februar 2019 kl. 19.00
Ambiente, Westerallee 55, Flensborg
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KALENDER
DECEMBER

SKOLENS JULEFERIE

Sidste skoledag 
fredag 21. december 2018

Første skoledag 
mandag 07. januar 2019

Søndag den 02. kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag den 04. kl. 15.30 Lyksborg Kvindeforening - adventshygge
Onsdag den 05. kl. 15.00 Senioreftermiddag i præstegården med julelotto

kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes
Lørdag den 08. kl. 13.30 SSF Flensborg Amt - juletur til Kolding
Søndag den 09. kl. 10.00 Gudstjeneste
Mandag den 10. kl. 14.45 Bogbussen kommer til skolen
Onsdag den 12. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes
Lør./søn. 15./16. Julemarked i Rudehalle (side 8)
Søndag den 16. kl. 10.00 Gudstjeneste - da/ty i Rudehalle
Tirsdag den 18. kl. 15.30 Lyksborg Kvindeforening - juleafslutning med lotto
Onsdag den 19. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes

BØRNEHAVENS JULEFERIE

Første lukkedag
torsdag 27. december 2018

Sidste lukkedag 
onsdag 02. januar 2019
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KALENDER

Søndag den 06. kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag den 08. kl. 15.00 Lyksborg Kvindeforening - besøg hos 

Birthe Jochimsen
Onsdag den 09. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes
Søndag den 13. kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag den 16. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes
Lørdag den 18. kl. 18.00 SSF Munkbrarup-Ves - juletræsafbrænding (side 5)
Søndag den 20. kl. 10.00 Gudstjeneste
Mandag den 21. kl. 14.45. Bogbussen kommer til skolen
Tirsdag den 22. kl. 15.30 Lyksborg Kvindeforening - Siegfried Lenz: 

”Det sønderjyske kaffebord”
Onsdag den 23. kl. 15.00 Senioreftermiddag i præstegården - 

Ruben fortæller (side 3)
kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes

Søndag den 27. kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag den 30. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes

JANUAR 2019

FEBRUAR

DECEMBER
Søndag den 23. kl. 10.00 Gudstjeneste
Mandag den 24. kl. 14.00 Julegudstjeneste
Tirsdag den 25. kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag den 30. kl. 10.00 Gudstjeneste

Fredag den 01. kl. 19.30 SSF Munkbrarup-Ves - lotto/banko (side 14)
Søndag den 03. kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag den 05. kl. 19.00 Oksbøl Kvindeforening mødes



Side 12

Sig nærmer julen …
Dagene er snart så korte, som de 
kan blive, men heldigvis er der lys 
forude. Om kort tid begynder ad-
ventstiden og dermed en nyt kir-
keår. Og hvor noget er nyt, er noget 
også tilbage ved det gamle igen, for 
1. søndag i advent er jeg tilbage i 
kirken efter min udsendelse som 
feltpræst til Afghanistan. Den dag 
tager vi hul på det nye kirkeår – og 
på julen – med en festlig gudstjene-
ste, og efter gudstjenesten er der 
kaffe, småkager og hyggeligt sam-
vær. Alle er velkomne!

Der skal lyde en meget stor tak til 
Paul Møller og Finn Egeris, som har
varetaget kirke og kirkegængere 
i Lyksborg det meste af året. Jeg 
hører fra mange sider, hvor glade 
man har været for den indsats, som 
de to har ydet!

I julemåneden er der gudstjeneste 
hver søndag kl. 10, og den 24. kl. 
14 fejrer vi julen med skønne sal-
mer, de kendte juleberetninger og 
hinandens gode selskab. Gudstje-
nesten er traditionen tro tilrettelagt, 
så der er noget for hele familien, 
så tag børn, forældre, venner og 
naboer med!

Også den 25.12. er der gudstje-
neste kl. 10. Du kan se gudstjene-
stetider for de kommende uger og 
måneder her på siden.

På den anden side af nytår tager vi 
fat på familiegudstjenesterne igen. 
De finder sted den sidste torsdag i 
hver måned med mindre andet 
meddeles, og vi begynder kl. 17. 
Efter en kort, familievenlig 
gudstjeneste spiser vi sammen i 
kirken. Maden er gratis, men det 
koster € 1,- pr. person at tage del i 
gudstjenesten :-)

Inden for kort tid vil hjemmesiden 
blive opdateret med de seneste 
nyheder, og der vil med regelmæs-
sige mellemrum blive udsendt 
nyhedsmail. 
Er du ikke på listen over modta-
gere, kan du kontakte mig på tlf. 
04631 7179 og blive skrevet på. 
Også et nyt kirkeblad er på trap-
perne med info om vinterens arran-
gementer og aktiviteter. Hvis du vil 
holde dig ajour med hvad der sker 
i kirken hvornår, kan du også finde 
Lyksborg Danske Kirke på Face-
book.
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Har du lyst til at høre om hvad jeg 
har lavet i mit fravær, er du vel-
kommen til seniorsammenkomst i 
menighedslokalet den 23. januar kl. 
15. Her vil jeg fortælle om arbejdet i 
Afghanistan og vise billeder, og der 
vil være mulighed for at nyde en 
kop kaffe og et stykke kage.

Glædelig advent!

Ruben Fønsbo
Præst v. Den Danske Menighed i 
Lyksborg og Omegn
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LOTTOAFTEN
Fredag

1. februar 2019 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. Munkbrarup-Ves
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OrkestretLauseniana

Entré/Eintritt
SSF-medlemmer/SSF-Mitglieder: 17 EUR/127 DKK (inkl. billetgebyr/inkl. VVK-Gebühr)
Ikke-medlemmer/Nicht-Mitglieder: 22 EUR/164 DKK (inkl. billetgebyr/inkl. VVK-Gebühr) 

Layout: Sydslesvigsk Forening e.V. • www.syfo.de

Søndag/Sonntag 20.01.2019 - 15:00
Holmberghalle, Harrislee

Musik af/Musik von
F. v. Suppé • J. Strauss • C. M. Ziehrer • J. Offenbach • T. Bidgood • J. Williams 

L. Anderson • R. Rodgers • F. Sartori • H. C. Lumbye • C.-M. Schönberg 

Billetsalg/Kartenverkauf
Union-Bank Harrislee, Süderstr. 89, Harrislee, tlf. +49 (0)461 700 320
Hermann & Sögaard, Torvegade 9-11, Padborg, tlf. +45 7467 1343
Dansk sekretariat for Flensborg Amt, Norderstr. 74, Flensborg, tlf. +49 (0)461-14408 155

Promenadeorkestret 
Lauseniana

Harreslev

Nytårskoncert - Neujahrskonzert

Solist Cassandra Lemoine (Sopran)
Konferencier 

Jesper Rahbæk 

Jespersen

Dirigent 
Jørgen Fuglebæk



Side 16

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 informa-
tionsarbejde 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 indsi-
gelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wir weisen darauf hin, dass es vorkommen kann, dass von der Ve-
ranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und veröffentlicht 
werden. Die Aufnahmen dienen dem Zweck der analogen und digi-
talen 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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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:
Ruben Fønsbo
Schwennaustr. 12, 24960 Glücksburg
telefon 04631 7179
e-mail: ruf@kirken.de

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:
VAKANCE

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 
februar-marts - tirsdag, 8. januar!
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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
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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

Januar
Udsalg 20 - 30 - 50 % på stoffer, pakninger og meget mere

December
Gavekort med ekstra 15 % • 25 % på alle stikkepinde i butikken 
 

Gestrickte Strümpfe. Alle Größen vorrätig.


