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SSF Skovlund
Kære medlemmer!
Det blev desværre ikke meget foreningsliv indenfor SSF siden sidst.
I november 2020 fik vi en lockdown igen, og den varer jo ved endnu, selvom
bestræbelserne for at lette de indskrænkninger, som vi nu i et helt år har måttet
leve med, langsomt kommer i gang.
Og dog er smittetallene stadigvæk på et meget højt niveau, så vi skal stadigvæk være forsigtige!
Hele situationen har så igen ført til, at årsmøderne 2021 også er blevet aflyst.
Mange andre arrangementer finder heller ikke sted. Og desværre har vi hos os
i SSF heller ikke noget mødeliv i gang endnu. Dette gælder især vores generalforsamling, som vi egentlig havde planlagt til næste uge. Den bliver nu også
flyttet til inden sommerferien (nøjagtig dato følger). Så derfor må vi allesammen håbe på, at vaccinationerne går nogenlunde hurtigt, så vi alle sammen til
den tid fysisk kan mødes igen.
Godt nok findes der onlinemøder, men det kan for mange af vore medlemmer
sikkert være en udfordring at deltage i sådan et. Hvis man ikke lige brænder
for ”det der med IT” eller har noget hjælp dertil, kan det være svært at få koblet sig op på et digitalt møde. Og et onlinemøde erstatter heller ikke et fysisk
møde. Det ville da være rart at kunne komme til at se jer igen efter så lang tid
med kontaktforbud og afstand.
Men hvis vi alligevel bliver nødt til at holde vores generalforsamling digitalt, må
vi finde en vej, hvor langt de fleste kan være med alligevel. Det håber jeg dog,
at vi kan undgå til den tid.
Hvad angår vores planlagte digitale tilbud omkring Skovlund-Valsbøl SSF er
der ikke sket det store siden sidst, andet end, at jeg har fået samlet en del
ønsker sammen, om hvad der skulle præsenteres på et onlinetilbud for vore
medlemmer. Det arbejder vi videre på nu i foråret.
Men, påsken står foran døren, og derfor får I nu en ekstra pæn påske-udgave
af Skovlund-Valsbøl Nyt. Så for mig er det kun at sige:
Go’ påske!

Leif Jansen
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Ældreklubben
Mens dette skrives - det er den 11. marts 2021 - er det præcis ét år siden Mette
Frederiksen ”lukkede Danmark ned”, som vi har vænnet os til at sige, og Angela
Merkels besked om at ”Tyskland bliver lukket” fulgte efter.
Covid-pandemien havde bredt sig i løbet af - følte vi - et øjeblik, og siden har vi stort
set ikke set hinanden. Heldigvis har vi kunnet holde kontakten på anden måde end
ved det fysiske møde. Vi har kunnet telefonere, skrive mails og rigtige breve, holde
face-time-møder og vinke fra cyklen eller bilen, mens vi kørte forbi hinandens hjem.
Men NU ser vi virkelig også frem til foråret ”med et nyt liv” - i foreninger, kirke, skole
og børnehave - og ikke mindst i hver enkelt familie :-).
Når dette læses har vi netop passeret døgnet, hvor dag og nat er lige lange - jævndøgnet, og tilmed forårs-jævndøgnet :-). Om et par dage skifter vi fra vinter til sommertid, og med den indleder vi her i 2021 også påskeugen og -ferien.
Der er meget at se frem til, fordi dette forår også falder sammen med, at mange vil
få eller har fået ”det første stik” af den vaccine, som skal befri os for alt det nedlukkede og indelukkede!!!
Det GLÆDER vi os alle meget til, og med nedenstående lille leksikale input sende
vi de bedste og mest påskegule og -grønne hilsner fra Ældreklubben, - som stadig
ikke kan mødes - til alle, der læser med i Skovlund-Valsbøl Nyt.

ElseMarie R-P og Kirsten laC

KYLLINGER OG HARER – SYMBOL PÅ PÅSKEN
”Påskekyllinger bruges som symbol og pynt i forbindelse med påsken. Både i hedensk og kristen
tradition er kyllinger et symbol på
vækst og nyt liv. Kyllinger er også
et forårstegn, fordi både æg- og kyllingeproduktion i gamle dage måtte
sættes på pause om vinteren.
Påskekyllinger og høns findes som
postkortmotiv og i forbindelse med
chokolade-påskeæg i hele Norden,
og er meget mere almindelig end
påskeharen, som er den tilsvarende skikkelse i Tyskland.
Påskeharen er især blevet kendt i Danmark via forretninger som Aldi og Lidl.
Påskekyllingen er en skandinavisk tradition.”
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Filmaften

FILMAFTEN

på Valsbølhus

Som allerede skrevet i julebladet,
nåede vi at afholde Filmaften den
sidste uge i oktober 2020.
Vi håber på andre og mange fælles
oplevelser med Film på Valsbølhus.
Måske kan det blive: Erna i krig.
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Derefter kunne det måske være:
Hvor flodkrebsene synger.
Det viser sig, fandt vi ud af, at den
også er filmatiseret.

Hilsen
Marie
Tiny og Else

Sysselklub
Siden JULEBLADS-hilsenen har
Sysselklubben jo desværre ikke
kunnet mødes fysisk. Men, vi
har kontakt via mail, og der bliver
syslet til den store guldmedalje
rundt omkring i de små hjem.
Der hækles og strikkes de fineste
karklude, der syes de smukkeste
tæpper, laves flot og kompliceret
strik, syes børnetøj til børnebørn
OG mange spiseborde er fyldt
med (svære) puslespil. Jo, til
trods - er der rigtig godt gang i
syslerierne rundt omkring.

Hilsen
Marie
Tiny og Else

7

Læsekreds
Vores seneste Læsekredsbog: Erna
i Krig af Erling Jepsen blev læst
“hver for sig”, da vi jo desværre heller ikke her kunne mødes og snakke
om bogen.
En del har også læst efterfølgeren:
Erna og Rumæneren. Vi kan anbefale, at ALLE læseheste får mulighed for at læse den. MEN indstil jer
på, at den er svær at lægge fra sig.
Tiny reserverede og hentede nye
Læsekredsbøger.
Det er: Hvor flodkrebsene synger
af Delia Owens. Årets store amerikanske roman “Smertelig smuk…”
Mordgåde, opvækstroman og en
hyldest til naturen” skrev The New
York Times.
Tiny og Else Marie vil se frem til, vi
igen kan mødes i både Sysselklub
og Læsekreds.
Når det bliver varmere i vejret og kan
mødes udenfor. Det vil vi se frem til.

er
Bedste hilsn
Marie
Tiny og Else
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Menigheden

Præsten siger farvel
Kære menighed
Det er nu to år siden, at jeg er blevet indsat som præsten i Valsbøl Pastorat. To år med mange nye erfaringer og oplevelser. Jeg
har mødt spændende personligheder, haft gode snakke om stort og
småt, fik lov at døbe, konfirmere, vie og begrave. Det har været to
år, hvor jeg har lært så mange imødekommende og venlige mennesker at kende, at det ikke kan tælles på to hænder.
Og der er utrolig mange ting, jeg vil sige Tak for.

Tak for min varme modtagelse. Tak for opbakning ved gudstjenesterne. Tak for fælles salmesang. Tak for dejlige timer til onsdagskaffe. Tak for hyggelige snakke over en kop kaffe eller te. Tak fordi I
smiler til mig, når vi mødes et sted. Tak for sjove timer til konfirmationsforberedelsen. Tak for god modtagelse for nye initiativer. Tak
for dejligt orgelspil. Tak for godt samarbejde. Tak for hyggelige menighedsrådsmøder. Tak for understøttelse i de svære situationer. Tak
for fællessang. Tak for kagebagning. Tak for hjælp med forberedelser. Tak for indgangs- og udgangsbøn. Tak for blomster. Tak for gode
råd. Ja, Tak for at jeg måtte være jeres præst.
Det har været mig en glæde og ære at være jeres præst.
Jeg ønsker jer alle alt godt, at I må forblive raske og huske at smile
til verdenen, for så smiler den tilbage.
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Menigheden

VI SKAL SIGE FARVEL TIL ALENA SOM VORES PRÆST
Alena Strelow, der har været præst i Valsbøl Pastorat i to år, rejser
for at overtage et andet embede i Sydslesvig – mere præcis i Flensborg, og vi skal sige farvel til hende som vores præst.
I jule-kirkebladet 2020 kunne vi glæde os over, at præst og menighed i de to år siden indsættelsen Hellig-Tre-Kongers søndag 2019
havde lært hinanden mere og bedre at kende, som dagene gik, og
flere oplevelser blev fælles.
Det er disse fælles oplevelser, vi nu kommer til at tænke på og vil
takke for.
De ældre vil tænke på, at vi kunne fortsætte den gode ”onsdagskaffetradition” med hygge og foredrag. Konfirmanderne fra 2019 vil
sikkert især tænke på konfirmandlejren sammen med andre unge
fra Sydslesvig, mens 2020-konfirmanderne helt bestemt vil huske
selve konfirmationen, der fandt sted i et party-telt på sportspladsen
ved Store Vi danske Skole :-).
Vore skole- og børnehavebørn vil tænke på julevandringen på ”Valsbølhus” og præstens besøg på institutionerne, og alle, der deltog,
vil huske ”cykel-gudstjenesten” til Læk med tjeneste i Den danske
Kirke dér med efterfølgende fælles frokost. Også Høstudflugten til
Benediktekirken i Hamborg er et af de fælles gode minder, som vi
fremover vil forbinde med Alena.
Som kirkegængere vil vi tænke tilbage på hvordan den nyuddannede præst fik mere og mere sikkerhed og frimodighed i udførelsen
af de kirkelige handlinger og alt dét, der hører til gudstjenesterne
kirkeåret igennem. Som menighedsråd vil vi takke for den måde,
der er blevet taget imod gæster på – mange ville især gerne besøge
”Valsbølhus”. Som ambassadør for Sydslesvig har man en særlig
opgave og forpligtelse som vært og formidler. Det har glædet os, at
Alena har set forpligtelsen og løftet opgaven til gæsternes tilfredshed.
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Menigheden

Tydeligst i vore tanker lige nu står de store forandringer, som Corona-pandemien har medført for gudstjenesterne og kirkelivet i det
hele taget siden marts sidste år. Det har ikke været nogen nem
situation for nogen, men lige nu skal vi især sige tak for indsatsen
til Alena.
Som én af de første menigheder i Sydslesvig startede vi i begyndelsen af maj – 20 med igen at mødes i kirken. Modellen blev: en
andagt kl. 12.00 i forlængelse af den klokkeringning, som Nordkirche
og DKS opfordrede alle menigheder i landet til at deltage i. Det er
siden blevet til mange fine andagter med lidt forskellig liturgi, somme tider med sang- og musikledsagelse, altid velforberedt og gennemtænkt og altid med styr på hygiejnekonceptet og antal stole!!!
Dele af de arbejdsgange er et godt eksempel på, hvad præstearbejde OGSÅ er i en menighed ”i det flade lande vest for Flensborg” :-).
Herfra vil vi ønske dig Alena alt godt i årene, der kommer, og held og
lykke med den opgave, som fremover skal være din.
På menighedens vegne
Ellen Losch og Kirsten la Cour

TIL ORIENTERING
Fra den 1. marts 2021 er embedet i Valsbøl Pastorat vakant. Der
skal således vikar på i en periode. Det er menighedsrådets udtalte
ønske, at der meget hurtigt kan ansættes en efterfølger. Samtalerne
om stillingsopslaget finder sted midt i februar 2021, og opslaget bliver offentliggjort omkring den 1. marts 2021. Hvilken rolle pandemisituationen kommer til at spille i dette forløb, véd vi endnu ikke.
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Kalender

Ret til ændringer forbeholdt

MARTS
Søndag

den 28.

kl. 10.00

Gudstjeneste i Store Vi (MM)

Torsdag

den 01.

kl. 17.00

Skærtorsdag - Fællesspisning på Valsbølhus (MM)

Fredag

den 02.

kl. 14.00

Langfredag - Kirkekaffe på Valsbølhus (MM)

Søndag

den 04.

kl. 10.30

Påskedag - Gudstjeneste i Valsbølhus (MM)

Søndag

den 11.

kl. 10.30

Gudstjeneste i Valsbølhus med nadver (MM)

Søndag

den 18.

kl. 10.30

Gudstjeneste i Valsbølhus (VJ)

Søndag

den 25.

kl. 10.30

Gudstjeneste i Valsbølhus (MM)

APRIL

Skolen
Påskeferie:
		

Første feriedag - torsdag den 01. april 2021		
Sidste feriedag - fredag den 16. april 2021

TILMELDING
I forbindelse med gudstjenester vil vi opfordre til at man tilmelder sig
hos menighedsrådsformanden Kirsten la Cour. Det er en nødvendighed i forhold til at kunne sikre overholdelsen af de gældende Coronarestriktioner. Du kan tilmelde dig via telefon på 04639-782402 (telefonsvarer) eller på mail via lac@lacour-skovlund.de
Alle arrangementer gennemføres med de gældende restriktioner og
hygiejne-regler. Hold dig orienteret på hjemmesider, Flensborg Avis,
hvis restriktioner ændres og arrangementer må aflyses.
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Kalender

Ret til ændringer forbeholdt

MAJ
Søndag

den 02.

kl. 10.30

Gudstjeneste i Valsbølhus (VJ)

Søndag

den 09.

kl. 10.30

Gudstjeneste i Valsbølhus med nadver (MM)

Torsdag

den 13.

kl. 10.00

Kristi Himmelfart - Konfirmation i Store Vi (AS)

Tirsdag

den 18.

Søndag

den 23.

kl. 10.00

Pinse - Dansk-tysk gudstjeneste i Nørre Haksted
(Stahnke & MM)

Søndag

den 30.

kl. 11.00

Årsmøde - Gudstjeneste i haven ved Valsbølhus (VJ)
med efterfølgende picnic - mere herom senere

Søndag

den 06.

kl. 10.30

Gudstjeneste i Valsbølhus (MM)

Søndag

den 13.

kl. 10.30

Gudstjeneste i Valsbølhus (MM)

Søndag

den 20.

kl. 10.30

Gudstjeneste i Valsbølhus (VJ)

Søndag

den 27.

kl. 10.00

Gudstjeneste i Store Vi (MM)

SSF Flensborg Amt - Amtsgeneralforsamling

JUNI

SEPT.
Søndag

den 12.

Naturens Dag

MM = Morten Mortensen, VJ = Viggo Jacobsen, AS = Alena Strelow

Bestyrelsen og repræsentanterne i Skovlund og Valsbøl kommuneråd
ønsker ALLE en rigtig glædelig påske.
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Skolen

På skolen starter
det nye år med
onlineundervisning
og
nødpasning.
Vi er i en undtagelsestilstand og i
en nødsituation, hvor coronakrisen
også vender op og ned på vores
hverdag. Siden sidste nedlukning
har vi dog haft tid til at få evalueret
og erfaringerne gør, at vi ændrer
flere tiltag.
Vi er i kontakt med vores elever igen
via Teams og undervisningen holdes
online med fælles læring. Alle får opgaver, de skal arbejde med. Mange
opgaver er nu besvarelser online og
det giver os helt andre muligheder
for at evaluere sammen med hver
enkelt elev. Vi har mange enkeltsamtaler både med elever og forældre, som vi sætter stor pris på.
For at vi kan have en god ramme om
vores undervisning, har vi lavet en
ny timeplan for klasserne. Det viser
sig at være en god hjælp for alle, når
der er en klar struktur for skoledagen. Dagen deles op i hele klokketimer med pauser og det gør det mere
overskueligt for den enkelte elev.
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Vores elever er bare så gode til at
komme online hver hele time, hvor
de sidder hjemme foran deres computer. I indskolingen holdes der
daglige fælles møder online, hvor
begge klasselærere deltager. Møderne holdes med opdagere og forskere hver for sig. Derefter trænes
og tales der individuelt med eleverne. Fra 3. til 6. klasse er der også
konsekvent undervisning og dialog
med lærerne hver dag. Bifagene
flyttes ind under hovedfagene for
at få bedre overblik og for at samle
timer med samme lærer i dobbelttimer. På en lille skole gør det tingene mere enkelt, at det er de samme
lærere, der har både hovedfag og
bifagene.
Når skoledagen er forbi, er der lektielæsning og flere lærere går nu
over til at få aftaler med elever om
ekstra samtale og fælles fordybelse, så arbejdet giver mening og kan
blive færdigt. Der kommer gode rutiner og på den måde også mere
fokus på dem, der har større behov
for støtte til at lære og fordybe sig.

Skolen

I starten af marts må vi endelig få
flere elever ind på skolen og det er
forbundet med stor gensynsglæde
;o) Vi kan meget online, men det
kan aldrig erstatte mødet med hinanden.

må vi dog få alle eleverne ind til
matrikelundervisning på skolen – det
er vi både lettede over og glade for!

Det prioriteres, at vi får en god opstart efter længere tids nedlukning.
Der er fokus på læring og trivsel. Vi
skal igen få gode rutiner for samværet med hinanden. Foreløbig har
vi i Skovlund modsat andre skoler
haft en periode, hvor vi har fået eleverne ind på skift. Fra den 15.03.21

Pas godt på jer selv og hinanden!
Vi ønsker alle en god påske.

Vi holder påskeferie fra den 01.04.
frem til den 16.04.2021.

På skolens vegne
Bedste hilsner
Anne Clausen
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Opskrift „SMAGFULDE SALATER“

Kålsalat med frisk og tørret frugt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ rød spidskål
2 appelsiner
2 spsk. olivenolie
1 spsk. æbleeddike
1 tsk. grov sennep
Salt og peber
100 g valnøddekerner
Lidt smør til stegning
2 tsk. flydende honning
1 tsk. havsalt
15 grønne vindruer
50 g soltørrede abrikoser
100 g blåbær
Lidt frisk mynte

Foto: opskrifter.dk

Sådan gør du
Snit spidskål.
Skær appelsinfrugtkødet i skiver.
Rør olie, eddike og sennep sammen, smag til med salt og peber.
Vend kål og appelsiner sammen med dressingen.
Rist valnødder på tør pande.
Tilsæt smør, honning og salt og steg 1-2 minutter/ karameliserer.
Afkøl.
Halvér vindruer, skær abrikoser i skiver.
Hak mynte.
Vend vindruer, abrikoser og blåbær i kålsalaten.
Pynt med valnødder og mynte.
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Opskrift „SMAGFULDE SALATER“

Broccolisalat med bacon og tranebær
•
•
•
•
•

150 g bacon i tern
1 skalotteløg
1 broccoli
100 g tranebær
1 bakke karse

Flødedressing
• 1 usprøjtet citron
• 2 dl fløde
• 1 spsk. grov sennep
• 1 spsk. honning
• 1 spsk. peberrod
• Salt og peber

Foto: dr.dk

Sådan gør du
Riv skallen af citronen og pres saften.
Rør fløde, citronsaft, -skal, sennep, honning, peberrod, salt og peber
sammen og lad det trække i 10 min.
Steg bacon sprødt.
Hak løget fint.
Broccoli deles i små buketter.
Flødedressingen hældes i bunden af et stort fad, anret broccoli, løg,
bacon og tranebær ovenpå.
Pynt med karse.
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Hjemmelavet snaps „Tinys vitamindrink“

Sådan gør du
1 l vand koges med skallen af 4 ØKO citroner og
ca. 2 dl ingefær skåret i skiver.
Simrer i ca. 20 minutter.
Afkøles, sies.
Saft af de 4 citroner tilsættes og honning efter smag.

Foto: pixabay
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Naturens Dag

SØNDAG DEN 12. SEPTEMBER 2021
MØDES VI - BØRN & VOKSNE - TIL

I HAVEN VED VALSBØLHUS
SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN – MERE SENERE

Mange hilsner fra skolen, børnehaven og alle foreningerne
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Julen varer lige til påske
En personlig, dejlig, sjov og spændende
oplevelse i juledagene

De 4 tal og vupti kunne den store
skattekiste i røgeovnen åbnes.
Skattekisten var fyldt med chokoladejulemænd – til STOR glæde for
børn og barnlige sjæle.
Når grænsen igen uden problemer
kan passeres, kan det anbefales
at tage en tur til Naturskolen i Kelstrup Skov lidt nord for Kruså. Meget
smukt område.

HAR DU SET SKOVNISSERNE.
Hjælp… Nissefar har glemt koden til
den store juleskattekiste!!
Den eneste måde han kan huske
koden på, er ved at kigge på alle
skovens nisser. Men, nisserne har
gemt sig i skoven og Nissefar kan
ikke finde dem.
Vil du hjælpe Nissefar med at finde
skovnisserne og åbne den store juleskattekiste?
Du skal finde alle 18 nisser og tælle
sammen hvor mange nisser der har
røde huer, grå huer, stribede huer
og hvor mange nisser der har halstørklæde på.
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Nissestien blev til Koglestien i
januar/februar.
Yderligere info:
Natur & ungdom, Kruså

Julen varer lige til påske
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YDUN

Den nye bestyrelse for YDUN består
af:
Formand: Stefanie Jansen
Næstformand: Jonna Rebentisch
Kasserer: Leif Jansen
Bisidder: Kristin Jannsen

Ved generalforsamlingen i september 2020 blev jeg valgt som ny formand for YDUN.
Mit navn er Stefanie Jansen fra
Hørup og mange af jer kender mig
allerede som forælder til vore 3
børn, der går i Skovlund skole og
også er med i YDUN til børnegymnastik m.m.
Jonna havde allerede inden generalforsamlingen meddelt, at hun ikke
ville fortsætte som formand, så jeg
vil her benytte lejligheden og takke
Jonna for hendes indsats i mange
år. Men hun er da stadigvæk med i
bestyrelsen, så I kommer til at møde
hende igen så snart vi må i gang
igen.
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Vi ser frem til at få et nyt program
sat sammen til kommende arrangementer, men lige for tiden mangler
vi rigtig meget instruktører. Så hvis
der er nogen af jer, der brænder for
noget, som kan passe ind i YDUN,
må I endelig kontakte mig.
Så snart vi må og kan komme ud
og lave noget gymnastik, vil I få
besked. Vi har hygiejnekoncept klar
og vil finde på noget, som vi må lave
med passende afstand til hinanden.
Indtil det er så vidt må I passe godt
på jer selv.
Hilsen
Steffi J.

Mindretallet
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