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SSF Skovlund

BÅLMAD
Fredag 22.10.2021 fra kl. 16.00

Valsbølhus, Maren Sörensen Weg 1, Wallsbüll
Kære medlemmer!
Vi inviterer til bålmad, hvor vi hygger sammen og i fællesskab snitter grøntsager og andet godt, inden det sættes over bålen.
Det er gratis deltagelse for børnene, og det koster kun 4 € per
SSF-medlem eller 6 € for ikke-medlemmer.
For at der er nok mad, beder vi om tilmelding hos enten Leif, 0162
5775084 eller Renate, 04639 579.
Tag også gerne dine
venner og naboer med.

Hilsen
Bestyrelsen
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Ældreklubben

FRA Ældreklubben og TIL Ældreklubbens medlemmer
I Ældreklubben har vi kunnet glæde os over, at det igen er muligt at
mødes – faktisk som FØR coronatiden – dog med lidt større afstand
mellem stolene og stadig en spritflaske på bordet, men med håndtryk,
fælles kaffekander – OG fællessang UDEN maske :-)))
Det første møde blev ekstra festligt, fordi Else Marie havde inviteret
hjem i egne stuer, hvor hun var værtinde for os alle sammen ved fint
dækkede kaffeborde og med de vanlig gode nybagte boller, hjemmebagt
Bienenstich & en flot KAGEKONE fra bager Nielsen.
Anledningen var, at Else Marie er blevet 70 i denne sommer – ja, tænk
:-))), og ved dén lejlighed fik vi mulighed for at TAKKE og hylde hende for
stor, energifyldt og varmhjertet indsats for alle os, der er i 60+ - alderen.
Med ønsket om, at både hun og hendes røde cykel, som hun er SÅ
glad for, må holde i mange år endnu, udbragte vi et tre-foldigt leve for
fødselaren. Som musik-ledsager til fællessangen havde Else Marie
entreret med husbond Gunnar :-))). Dét nød vi alle, – og TAK til jer begge
for en både hyggelig og festlig sæsonstart i Ældreklubben.
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Ældreklubben

Kommende møder i Ældreklubben
OKTOBER
Onsdag

den 20.

kl. 15-17

den 23.

kl. 15.00

på Flensborghus. Indbydelsen til efterårsfesten
er sendt, og vi sørger for transporten.

NOVEMBER
Tirsdag

på Valsbølhus - Adventshygge
Januar 2022
Tirsdag

den 25.

kl. 15.00

på Valsbølhus - Velkommen til det nye år

den 22.

kl. 15.00

på Valsbølhus - Fastelavn

den 22.

kl. 15.00

på Valsbølhus - Påskehygge

den 19.

kl. 15.00

Gammelau 2 - Kaffe hos Kirsten

den 24.

kl. 15.00

på Valsbølhus - „Kom maj du søde milde“

den 21.

hele dagen Udflugt til Sild (program følger)

FEBRUAR
Tirsdag
MARTS
Tirsdag
APRIL
Tirsdag
MAJ
Tirsdag
JUNI
Tirsdag

Med ønsket om en rar og hyggelig efterårstid sender vi de bedste hilsner,
og håber på godt gensyn.

Else Marie og Kirsten
I tiden der kommer, vil vi følge myndighedernes 3G-regler, som skal
medvirke til, at vi kan mødes så frit som muligt, selvom samfundet fortsat
er corona-ramt. Corona’en er også grunden til, at vi mødes på Valsbølhus.
Hvis I har brug for transport, bedes I kontakte én af os, så klare vi det :-).
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Filmaften

FILMAFTEN
på Valsbølhus

Vi glæder os til igen at kunne byde
velkommen til Filmaften på Valsbølhus. Vi starter kl. 19.00 med ost og
rødvin - og så viser vi filmen Sover
Dolly på ryggen.
Tv-værten Anne har det perfekte liv:
et sikkert karriereforløb, et nydeligt

hjem, søde venner. Men kan man
være gravid, forelsket og fornuftigt
på én gang?
Dato: 28.10.201, kl. 19.00
Sted: Valsbølhus
Pris: 5 €

Hilsen
Marie
Tiny og Else
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Sysselklub

Kære alle!
Sysselklubben er i gang.
Nu mødes vi igen i Forsamlingshuset i Skovlund.
Hver den første mandag i måneden.
Fra kl. 17- 19.
Der er altid god stemning OG nye ideer og håndarbejder giver inspiration til os alle.
Kig bare forbi.

Hilsen
Marie
Tiny og Else
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Læsekreds

Hvor har vi læst mange bøger.
Læsekredsen mødes igen ca. hver
6. uge. Vi aftaler kommende mø-

Ny læsekredsbog Inden vi blev
jeres af Lisa Wingate.

Selv om livets veje kan føre os vidt omkring, glemmer hjeret aldrig, hvor det hører hjemm. en stormfuld aften i 1939...
Efterhånden bestiller Tiny 15- Godt 75 år senere...
16 bøger. Virkelig fin interesse.
Et par flere kan vi (måske) godt Inden vi blev jeres er bygget på
være, men derefter bliver der en virkelig historie.
også optagelses STOP.
Denne aften - 26. oktober - kan
Næste læsekreds er: 26. oktober det være, vi er så heldige, at se
kl. 19.30-21.00 i Forsamlingshu- filmatiseringen af en tidligere læset i Skovlund.
sekredsbog: Erna i krig.
Lad jer overraske.
dedato, når vi mødes.

er
Bedste hilsn
Marie
Tiny og Else
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Naturens Dag

Godt 30 interesserede mellem 2 og 85 år deltog i dette fine arrangement,
som blev gennemført med den lokalkendte naturvejleder Stefanie Dibbern.
Stefanie formidlede viden om skoven og den økosystem og lagde op til
sjove naturlege.
Nu ved vi også, hvor Nisserne balancerer. Vi fandt sågar nogle af Nissernes piber.
Dejligt at være del af dette fællesskab. Tidligere elever mødte ”gamle” lærere. SSW’s Sybilla mødte til begges overraskelse sin gamle veninde.
EFter 1 ½ time i Valsbæk Ådal med info og leg, samledes vi i haven på
Valsbølhus.
Alle børn plantede løg omkring Maren Sørensens Mindesten. Vi glæder os
allerede til foråret 2022.
Der var sørget for kaffe / te / saft og en dejlig bager-Nielsen-muﬃn til alle
(godt, der var tre varianter).
ARRANGEMENTET VAR SÅÅ GODT, SÅ DET SKAL SELVFØLGELIG
GENTAGES.
Tak til alle institutioner og forenigner for dette initiativ.
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Naturens Dag
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Kalender

Ret til ændringer forbeholdt

OKTOBER
Søndag

den 17.

kl. 10.30

Gudstjeneste v/MM, Valsbøl

Onsdag

den 20.

kl. 15-17

SSF Flensborg Amt - Efterårsfest, Flensborghus

Fredag

den 22.

fra kl. 16

SSF - Bålmad, Valsbølhus

Lørdag

den 23.

fra kl. 9

SSW Landsmøde, Hotel des Nordens

Lørdag

den 23.

fra kl. 10

Kirkedag på A. P. Møller Skolen

Søndag

den 24.

kl. 10.30

Gudstjeneste v/VJ, Store Vi

Tirsdag

den 26.

kl. 19.30

Læsekreds, Skovlund Forsamlingshus

Torsdag

den 28.

kl. 19.00

SSF - Fiilmaften, Valsbølhus

Søndag

den 31.

kl. 15.00

Reformations-gudstjeneste v/MM, Valsbøl

NOVEMBER
Mandag

den 1.

kl. 17-19

Sysselklub, Skovlund Forsamlingshus

Onsdag

den 3.

kl. 15.00

Onsdagskaffe med foredrag, Valsbølhus

Søndag

den 7.

kl. 10.30

Gudstjeneste v/MM, Valsbøl

Lørdag

den 13.

Søndag

den 14.

kl. 10.30

Gudstjeneste v/VJ, Valsbøl

Fredag

den 19.

kl. 19.00

SSF - Julefrokost, Valsbølhus

Søndag

den 21.

kl. 10.30

Gudstjeneste v/VJ, Valsbøl

Tirsdag

den 23.

kl. 15.00

Ældreklubben - Adventshygge, Valsbølhus

Søndag

den 28.

kl. 10.30

Gudstjeneste v/MM, Store Vi

SSF Landsmøde, Slesvigshus

DECEMBER
Søndag

den 5.

kl. 15.00

SSF+Menigheden - Advents-kom-Sammen, Valsbølhus

Mandag

den 6.

kl 17-19

Sysselklub, Skovlund Forsamlingshus

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)
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Kalender

Ret til ændringer forbeholdt

Skolen
Juleferie: Første feriedag - torsdag den 23. december 2021		
Sidste feriedag - onsdag den 05.01.2022
Børnehaven
Juleferie: Første lukkedag - torsdag den 23. december 2021		
Sidste lukkedag - fredag den 31. december 2021

JANUAR
Mandag

den 10.

kl. 17-19

Sysselklub, Skovlund Forsamlingshus

Tirsdag

den 25.

kl. 15.00

Ældrebklubben - Velkommen i det nye år, Valsbølhus

Torsdag

den 27.

kl. 19.30

SSF - Foredrag med Andreas Hatnik, Valsbølhus

FEBRUAR
Søndag

den 6.

kl. 19.30

SSW - Medlemsmøde, Skovlund Forsamlingshus

Tirsdag

den 22.

kl. 15.00

Ældreklubben - Fastelavn, Valsbølhus

Fredag

den 25.

kl. 19.00

SSF - Grønlangkålsspisning, Skovlund Forsamlingshus

MARTS
SSF - Filmaften, dato følger
Torsdag

den 17.

SSF+SSW - Generalforsamling, Valsbølhus

Tirsdag

den 22.

kl. 15.00

Ældreklubben - Påskehygge, Valsbølhus

den 19.

kl. 15.00

Ældreklubben - Kaffe hos Kirsten, Gammelau 2

den 24.

kl. 15.00

Ældreklubben - ”Kom maj du søde milde”, Valsbølhus

den 21.

hele dagen

Ældreklubben - Udflugt til Sild (program følger)

APRIL
Tirsdag

MAJ
Tirsdag

JUNI
Tirsdag

Menigheden:
MM = Morten Mortensen, VJ = Viggo Jacobsen, TK = Theresa K. Kühl
GT‘erne afholdes efter de enhver tid gældende Corona-regler. Ændringer kan blive nødvendig.
Se dagspressen.
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SSW

Det var helt ærligt med bævende hjerte og liden optimisme mange fra bestyrelsen gik til SSW’s generalforsamling på Valsbølhus den 16. september.
MEN, når enden er god er alting godt.
Ny SSW bestyrelse:
Formand:		
Erik Schaller
Næstformand:		
Heide Brodda
Kasserer:		
Renate Hachmann
Bisiddere:		
Rolf Hachmann
			Andrea Heinemeier
			
Timo Katschewitz
			Else Marie Rieks-Pedersen
Suppleant:		
Erik Mølbach
Ellen sagde nej tak til diverse poster, men står meget gerne og selvfølgelig
til rådighed, når der skal bages boller eller uddeles gaver til SSW-medlemmer.
En meget stor tak til Ellen for trofasthed g stor indsats for SSW OG som
mangeårigt medlem af Skovlund kommuneråd. TAK ELLEN.
Fra Skovlund SSW: Stort TILLYKKE til Stefan Seidler som nyt medlem i
Forbundsdagen. Du/I har ydet en helt fantastisk, engageret og meget sober
indsats i valgkampen. Vi kan alle være stolte.
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Skolen

SKOLEN
Vi er kommet rigtig
godt i gang med
det nye skoleår
og har allerede fået indført et par
ændringer til det bedre i forhold til
sidste skoleår. Nu er vi alle igen
fælles om at bruge legepladsen
samtidig i pauserne og det er en
glæde at se, hvor godt det fungerer
med fællesskabet. Vi har nu 55
elever og 42 børn er meldt til vores
SFO.
I indskolingen, hvor Jonna og
Kerstin er klasselærere, har vi
24 elever. I 3.+ 4. klasse er Sara
klasselærer for 19 elever og i 5.+6.
klasse er Willi klasselærer for 12
elever. Vi er stadig en 3-klasset
skole med vores faste lærerteam og
SFO-teamet.
HVERDAGEN PÅ SKOLEN ER
STADIG FORANDRET
Den første skoleuge har vi prioriteret, at klasselærerne havde deres
egne klasser i så mange timer som
muligt. Der blev arbejdet med trivsel
og klasseregler i alle klasserne. Vi
har forberedt skoleåret sammen
med eleverne.

Da ”kohortenprincippet” er ophævet, kunne vi gennemføre fælles
timer for eleverne fra 5. og 6. klasse
og opdagerne. Endelig kunne vi
genindføre onkel og tanter for indskolingen, så de store elever kan
være med til at give trygge rammer
på skolen. Der har været fokus på,
at de yngste elever finder sig hurtigt
til rette på skolen og at de lærer
hinanden at kende.
Ringeapparatet ringer kun ind til timerne og ud når skolen slutter. Det
har vist sig at være en gevinst og
giver bedst mening på denne måde,
når nu eleverne er fordelt på hele
skolens område.
Fremover får hver elev på skolen
en evalueringsmappe/ portfoliomappe – et tiltag for at støtte op om
vores evalueringskultur med fokus
på det enkelte barns udvikling, selvstændighed og alderssvarende ansvar. Vi vil synligøre, at evalueringen er en vigtig del af læreprocessen. I mappen sættes også flere af
elevernes produkter, der kan danne
baggrund for skole-hjem-samtalen
på længere sigt. Mappen bliver på
skolen og følger eleven op på næste klassetrin.
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Skolen

For at sikre størst mulig trivsel for
det enkelte barn og bane vejen for
et godt og stabilt skole-hjem-samarbejde, vil der være flere samtaler
i løbet af skoleåret. Vi vil i samtalerne inddrage flere elementer
fra vores måde at evaluere på, så
det tager udgangspunkt i den nye
evalueringsform. Eleverne får både
halvårs- og helårsevalueringer,
hvor der vil være en oversigt over
elevens udvikling inden for vigtige
fagområder i et fag. Der kan findes
flere informationer på Skoleforeningens hjemmeside.
ARRANGEMENTER
I den sidste uge af sommerferien
har lærerne fordybet sig i forberedelsen af det nye skoleår. Vi havde
blandt andet et arrangement om
innovation og entreprenørskab,
så vi får det med som integrerede
dele af vores fagundervisning. Vi fik
oplæg online, som vi kunne drøfte
i fællesskab og støtte hinanden i at
få afmystificeret begreberne og få
nye perspektiver på. Det centrale
er at gå fra idé til handling, hvor der
netop udvikles innovative og entreprenørielle kompetencer. I praksis
betyder det, at vi i vores planlægning af undervisningen tænker denne vinkel med. Målet er, at eleverne
kan anvende deres personlige,
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faglige og sociale ressourcer i verden. De skal motiveres til at indgå i
samfundet, som aktive medborgere,
iværksættere og innovative medarbejdere.
Vi har taget imod 8 nye opdagere
på skolen på en noget anderledes
måde. Igen i år var det kun forældrene, der ledsagede deres barn i
skole. Da vejret var godt, kunne vi
holde hele arrangementet udenfor.
Det var en vellykket modtagelse og
vi overvejer stadig, om vi mon skal
ændre på traditionen og begrænse
antallet af deltagere en sådan dag.
Det giver forskerne rig mulighed for
at tage godt imod opdagerne, som
de har fælles undervisning med i
hele indskolingstiden.
Det pædagogiske læringscenter
(PLC) på Skovlund-Valsbøl Danske
Skole var med i finalen og fik en
delt andenplads, da Kommunernes
Forening for Pædagogiske Læringscentre (KFPLC) kårede Danmarks bedste læringscenter. Vi er
både glade og stolte – vi fik tilmed
fine gaver i form af bøger ;o)
I år har vi på skolen sammen med
eleverne fokus på vores omverden
og naturen.
Vi vil kigge på og tale om, hvordan
vi kan påvirke den verden, vi lever

Skolen

i, ved bl.a. at genbruge ting. I den
anledning har 3.-6. klasse deltaget
i ”Solarcup” og vi har været med til
aktionen ”Stadtradeln”.
Konkurrencen ”Solarcup” foregik
i Naturerlebnispark Artefact i
Lyksborg.
Forud havde eleverne på skolen
i grupper ud fra deres egne ideer
konstrueret solarbåde af emballage.
Hver gruppe fik en motor og
solarceller, som de selv byggede
sammen.
Hele skolen var så med til aktionen
”Stadtradeln”. Alle cyklede flittigt
i de to uger og ”samlede” mange
kilometer på deres cykel. Vores
5./6. klasse vandt 1.pladsen
på vores skole, som er en dag
på ”Schlachthof” i Flensborg,
hvor klassen deltager i en BMXworkshop.
Hvert år i september har vi fælles
evaluering i hovedfagene. Fælles
evaluering har til formål at styrke
evalueringskulturen i Skoleforeningen, samt give et overblik over elevernes faglige udvikling. Eleverne
besvarer selvstændigt diverse
opgaver, der senere evalueres af
lærerne. Evalueringen foretages fra
anden til sjette klasse. Eleverne og
forældre får indblik i den enkeltes
præstationer.

SAMARBEJDE MED ANDRE
INSTITUTIONER
På grund af coronakrisen kan vi
stadig ikke holde fælles arrangementer med andre skoler, da det
ville være uforsigtigt at blande eleverne fra forskellige skoler.
Det betyder desværre også, at
førskolen i øjeblikket afholdes i
børnehaven. Vi har ellers været så
glade for at få regelmæssigt besøg
på skolen og ser frem til at kunne
genoptage denne gode ordning. I
øjeblikket besøger vores bibliotekar
Sara dog børnehaven hver uge og
læser for de forskellige aldersgrupper. Børnehaven kommer ligeledes
på besøg igen i vores skolebibliotek. Vi er begejstrede for, at vi igen
kan lave lidt i fællesskab.
SFO
I SFO har vi fået ændret lidt i selve
lokalet og da vi har mange børn
i SFO har vi nu opdelt grupperne
mere konsekvent, når de er inde.
3. til 6. klasse benytter sig af
sidebygningen, hvor vi før i korte
perioder samlede alle. Indskolingen
benytter både pavillonerne og
forsamlingshuset, som vi er glade
for at kunne bruge i skoletiden.
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Skolen

Karina varetager morgenpasningen
fra 7:10. SFO starter kl. 12:00 hver
dag frem til 15:00. Der kører en bus
hver dag før kl. 15:00 – undtagen
om fredagen. Sandra og Sanne står
for aktiviteter og lektiecafè i indskolingen. Karina og Alina står for
aktiviteter og lektiecafè for børn, der
går i 3. til 6. klasse.
Vi har et tæt samarbejde mellem
ansatte på skolen. Eleverne er
dog selv ansvarlige for at få lavet
lektierne – SFO giver tiden og passende rum til lektielæsning. Det er
vigtigt, at vi har en god atmosfære,
der fremmer arbejdet og eleverne
vil kunne hjælpe hinanden med at
få løst opgaverne og fordybe sig.
Vi kan med glæde genoptage vores
årshjul, hvor vi følger kalenderåret
med aktiviteter, der passer til årstiden. Der er både fælles aktiviteter, som alle beskæftiger sig med
samtidigt og aktiviteter opdelt efter,
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hvilken gruppe børnene befinder
sig i. Vi øver, at børnene tilmelder
sig de aktiviteter, som de gerne vil
deltage i.
Af aktiviteter har vi blandt
andet kørekort til diverse
cykler, fodboldskole, maddage,
naturdage, trivselsdage, kinodage,
æbleprojekt, julegaveværksted,
julekalender, rekorder,
affaldsprojekt og skakskole. Så der
er meget at glæde sig til i løbet af
året i vores SFO.

Vi ønsker alle et dejligt efterår.
På skolens vegne
Bedste hilsner
Anne Clausen

Børnehaven

Hej,
Jeg er Annette og jeg er så heldig
at have fået en fast stilling, som
pædagog, siden den 16.08.2021 i
vuggestuenafdelingen ”Mariehønerne” i Skovlund Børnehave. Jeg vil
gerne fortælle lidt om vores dagligdag, og hvad vi lige for tiden arbejder med hos Mariehønerne. På
stuen er jeg samt en medhjælper
sammen omkring 10 vuggestuebørn. Børnegruppens alder spænder mellem 1 og 3 år, altså lige indtil
de skal starte i børnehaven.
I vuggestuen går vi meget op i selvstændighed. Det starter allerede
om morgenen, når det enkelte barn
kommer ind i garderoben. Her øver
barnet selv at tage overtøjet af,
tager madkassen op af rygsækken
og stiller denne på rullebordet.
Kl. 8.30 starter vi med vores rundkreds. Vi starter altid med vores
raketsang (en velkomstsang), hvor
børnene svarer med et ja, at de er
kommet i vuggestuen. Den velkendte velkomstsang indikere dagens
start, og er samtidig et vigtigt og
velkendt tryghedselement for børnene i institutionslivet. Yderligere
har elementet fokus på børnenes

opmærksomhed af hinanden i det
store fællesskab –
hvem er der/hvem er der ikke.
Hver fredag er der fredagseventyr.
Her henter vi en kuffert frem, som
indeholder et eventyr. Lige for tiden
har vi eventyret “De tre Bukkebruse”. Vi læser historien for børnene,
samtidigt spiller vi bordteater. Vores
mål med fredagseventyr er, at
børnene får kendskab til forskellige
eventyre, at være lyttende, være
spørgende og ikke mindst at børnene selv bliver aktive deltagere i
eventyret. Efterfølgende har vi i fælleskab været kreative og har klippet og klistret en planche af selve
eventyret.
I hele september måned har vi haft
et kunstprojekt med udgangspunkt
i æstetiske læreprocesser. Vi har
læst bogen “Mimbo Jimbo laver
kunst”, som handler om en blå
elefant med navnet Mimbo Jimbo.
Mimbo Jimbo vil gerne lave et
maleri med alle mulige farver og
forskellige maleteknikker. Men han
er ikke tilfreds og det er først med
hjælp fra hans venner, at maleriet
bliver, som han kunne tænke sig.
Her tager vi udgangspunkt i børne-
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Børnehaven

nes kreativitet og fantasi. Vi læser
bogen på en fortællende måde,
så børnene bliver ført gennem et
kunstnerisk forløb. Gennem forløbet
må børnene bruge deres sanser
og eksperimentere med forskellige farver og maleteknikker, som
fx køre med biler over maleriet, slå
med fluesmækker, kaste med bolde
og bruge deres fødder til at trampe
på maleriet, som elefanten laver i
fortællingen. Desuden styrker dette
projekt børnenes fællesskab, fordi
alle skal arbejde omkring et fælles
projekt. Som afslutning får børnene
lov til at lave et individuelt maleri,
hvor de må bruge alle maleteknikker, som de har lært at kende
undervejs.
Men vi er ikke kun kreative. Vi er
også meget ude på legepladsen,
hvor vi har en stor sandkasse.
Børnene elsker at bygge sandtårne
eller lave sandkage til de voksne.
Desuden har vi mange cykler, som
bliver brugt hver eneste gang vi er
på legepladsen. Lige for tiden er
der masser af frøer på legepladsen,
som børnene er optaget af. Næsten
hver eneste dag har vi besøg af
egerne, som kravler rundt på træerne. Når vejret tillader det, tager vi
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også på tur med vores turvogn. Vi
besøger forskellige legepladser i
Skovlund. Vi tager vores madpakker med og nyder dem i naturen.
Undervejs kigger og taler vi om alle
mulige ting vi finder i naturen, som
fx en snegl, frøer, edderkopper,
blomster osv.
I den kommende tid vil vi have
fokus på emnet krible krable dyr.
Herunder især EDDERKOPPEN.
Hvad er en edderkop, hvor bor den,
hvordan ser den ud, hvad spiser
den og m.m. Yderligere vil vi synge
om edderkoppen og endda lege at
vi ER en edderkop. Herigennem
ønsker vi at styrke børnene bevidsthed omkring udelivet, hvad der
findes, og at det er vigtigt at passe
på den.
På børnehavens vegne ønsker vi
jer en dejlig efterår, og en dejlig
juletid, når vi kommer så langt

SSW

For os i Sydslesvig.

Indkaldelse til

landsmøde
Lørdag den 23. oktober 2021, kl. 9.00
i ”Hotel des Nordens”,
Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee

For os i Sydslesvig.
Nu også i Berlin.
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Norderstr. 59
24939 Flensburg

Biblioteket

ts

Bogbussen kommer til:

bøger

oksne.

ved Trollsøvej
bestilling af
materialer:Dansk Alderdomshjem
Flensborg
- Flensborg
ring til Bogbusserne på telefon:
Skovlundmark - Hørup - Skovlund - Østerby
0461
- 86 97 150
Kobbermølle
- Wassersleben bogbus café
mandag — torsdag fra kl. 8.00 — 16.00
2021 =fra kl. 8.00 — 12.00
2022 =
og fredag
10. november
26. januar
08. december
23. februar
eller
send døgnet rundt
23. marts
04. maj
en e-mail til:
01. juni
bus@dcbib.dk
29. juni

lydbø-

ælp og

eside

Ved bestilling af materialer:
Ring til bogbusser på telefon:

0461 - 86 97 150

mandag - torsdag fra kl. 8.00 - 16.00
og fredag fra kl. 8.00 - 12.00
eller send døgnet rundt en e-mail til: bus@dcbib.dk
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Opskrift”Kager”
„Kager“
Opskrift

Mandelkage med æbler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g mandler
3 æg
2 dl sukker
2 ½ dl mel
1 tsk. bagepulver
3-4 æbler
100 g smør
2-3 tsk. groft tesukker
Rasp til bageformen

Foto: colourbox.dk

Sådan gør du
Skyl, tør og mal mandlerne.
Pisk hele æg og sukker.
Tilsæt mel med bagepulver.
Rør de malede mandler og 1 skrællet, revet æble i dejen. Tilsæt
smeltet og let afkølet smør.
Fyld dejen i en smurt raspdrysset form.
Skær æblerne i både og stik dem i dejen.
Drys med tesukker.
Bages 50-60 min. ved 160˚
ALLE ELSKER DENNE ÆBLEKAGE!
Med filippa æbler er det en drøm.
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Ohl Logistics GmbH
Lise-Meitner-Str. 23
24941 Flensburg
Tlf.: (0461) 90279800
Email: ohl@ohllogistics.com
•
•
•
•
•

Kontraktlogistik
Lagerlogistik
E-Commerce
Konfektionierung
Transport
PADBORG – KØBENHAVN – KIEL – MALMÖ - OSLO
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