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SSF Skovlund-Valsbøl
Formand: Helle Wendler, 24980 Skovlund, ssf-skovlund-valsboel@web.de 

Skovlund Forsamlingshus
Buchauweg 28, Skovlund
Kontaktperson: SSF Skovlund-Valsbøl

SSW Skovlund og Omegn
Formand: Rolf Hachmann, Wacholderweg 1, 24980 Skovlund, 04639 579, r-hachmann@t-online.de

Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund Menighed
Formand: Kirsten la Cour, Gammelau 2, 24980 Skovlund, 04639 782402, kirsten@lacourfamily.dk

Præstegården
Præst: Vikar pastor Morten Mortensen, 0461 16098686, 0162 2303333, morten.chr.mortensen@gmail.com 
(fra 01.01.2019: Alena Strelow), Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl, 04639 823

SSF‘s ældreklub Skovlund
Kirsten la Cour, Gammelau 2, 24980 Skovlund, 04639 782402, kirsten@lacourfamily.dk
Else Marie Rieks-Pedersen, Starenbogen 18, 24980 Skovlund, 04639 7145, emrp1951@gmail.com

YDUN
Formand: Jonna Rebentisch, Am Teich 8, 24980 Schafflund, 04639 782503, polkadotnew@gmail.com

Valsbøl og Omegns Folkedansere      
Formand: Gertrud Jürgensen, Prof.-Iversen-Str. 28, 25862 Joldelund, 04673 1268, 
dannebrog@innovaprog.de

Skovlund Børnehave
Leder: Vivien Bossemeier (konst.)
Samarbejdsrådets formand: Leif Jansen
Buchauweg 4, 24980 Skovlund, 04639 405, Nadine.Krause@skoleforeningen.org

Skovlund/Valsbøl Danske Skole
Leder: Anne Clausen
Samarbejdsrådets formand: Kelly Bieck
Buchauweg 28, 24980 Skovlund, 04639 471, anne_clausen@skoleforeningen.de

Adresse- og telefonliste Lidt af hvert

Oma Sannes

Oma Sannes, Neue Straße 8, 
24969 Linnau

Arrangementer i foråret:
4. april, 18. april og 2. maj: 
Hot Dog Essen spisning fra 
henholdsvis kl. 17.-20 og 
19-20

7. april: Cafeen er åben. 
10-18

20. april: Påskemorgenmad (med anmeldelse) 
10-13. Derefter er cafeen åben fra kl. 14

21. april: Cafeen er åben fra kl. 14

8. maj: Kräuterwanderung, med tilmelding. 8,50 euro

Og meget mere.
I, som IKKE kender Oma Sannes i Linnau bør absolut ikke snyde jer selv 
for en oplevelse der.

Oma Sanne hedder Susanne Lühr og telefonnummeret for videre 
information er:
04604  9875052
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Foreninger og institutioner er udgiver og ansvarlige for 
Skovlund-Valsbøl Nyt. Kommentarer og tilskyndelser, 
ris og ros modtages gerne.

Skovlund-Valsbøl Nyt udgives af de 
danske foreninger i Skovlund og Valsbøl. 
Bladet udkommer 4 gange om året.

Deadline: 11.05.2019
 

Indhold og kolofon

Pressearbejde 
Vi gør opmærksom på, at det kan ske, 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 opta-
gelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.
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SSF Skovlund-Valsbøl 

Kære medlemmer
Nu har vi allerede taget hul på det 
nye år 2019. Der har været møder 
og der er blevet diskuteret en ræk-
ke projekter og initiativer, som skal 
være med til at præge det danske 
arbejde i Skovlund-Valsbøl distrikt i 
indeværende år.

Fælles bestyrelsesmøde

Forleden var der fælles bestyrelses-
møde i Skovlund Forsamlingshus.
Et af emnerne var de danske års-
møder, som i år holdes fra 24.-26. 
maj. I den forbindelse blev det 
nævnt, at Skovlund-Valsbøl distrikt 
gerne vil byde på et årsmødepro-
gram, som også er attraktiv for 
unge familier med mindre børn. Der 
overvejes for eksempel at invitere 
en gøgler. Der blev også foreslået 
at invitere en ungdomstaler, helst 
én, der kender til vores lokalom-
råde. Hvis I kan anbefale nogen, så 
bare meld det til skolen, SSF eller 
SSW.
Det blev endnu engang understre-
get på mødet, hvor vigtigt det er at 
aktivere flere forældre. 

Reception for de frivillige

Den 21. november havde Skov-
lunds borgmester, Constanze Best-

Jensen, inviteret ca. 100 frivillige 
”Ehrenamtler” fra kommunen til en 
festlig middag i Utspann. Festsalen 
var fyldt med repræsentanter fra 
bl.a. de politiske partier, det frivillige 
brandværn og andre institutioner og 
foreninger.
Det danske mindretal deltog med 
repræsentanter fra SSF og SSW.
Borgmesteren gjorde i sin velkomst-
tale opmærksom på, at Skovlund 
fortsat er en boomende kommune. 
Skovlund har nu 2700 indbyggere, 
og der er stadig rift om nye bygge-
grunde i kommunen.

Ny formand søges 

Når SSF holder generalforsamling 
den 14. marts 19 skal der vælges 
en ny formand. Jeg har allerede 
meddelt ved tidligere lejlighed, at 
jeg af forskellige årsager ikke øn-
sker at genopstille.
Derfor ville det være dejligt, hvis der 
er andre, der har lyst til at træde til 
og stiller op til valg.

I den forbindelse vil jeg gerne kom-
me med en personlig bemærkning:
“Om lidt blir her stille/om lidt er det 
forbi” sådan begynder en kendt Kim 
Larsen-sang. Den sang hørte jeg 
også, da jeg var med til Kim Lar-
sens anden sidste koncert, kort tid 
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SSF Skovlund-Valsbøl

inden den folkekære danske san-
ger, forfatter og musiker døde den 
30. september sidste år.
Jeg var med til hans koncert som 
frivillig. Det frivillige arbejde gør jeg 
og andre til fordel for Muskelsvind-
fonden i Danmark, som jeg er be-
gyndt på at engagere mig for.

Om lidt bliver her stille

“Om lidt bliver her stille” kan også 
ses som mit motto for denne tekst, 
det er nemlig mit sidste bidrag til 
Skovlund-Valsbøl Nyt som formand 
for SSF. Ud over at jeg engagerer 
mig aktivt for Muskelsvindfonden, 
har jeg også fået nyt arbejde som 
socialrådgiver hos Dansk Sund-
hedstjeneste for Syd-
slesvig. Det frivillige 
arbejde for Muskel-
svindfonden og min 
faglige indsats for 
det danske mindretal 
gennem Sundheds-
tjenesten er et par 
af årsagerne for, at 
jeg skruer ned for mit 
aktivitetsniveau i Syd-
slesvigsk Forening.

Jeg vil gerne sige tak 
for godt samarbejde 
i de forløbne syv og 

et halt år med mig som formand for 
distriktet. Jeg håber, at min efterføl-
ger får mindst lige så megen støtte 
og opbakning fra bestyrelsen, de 
menige medlemmer og de andre 
danske organisationer som jeg fik.

Jeg siger tak for nu.
Helle
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Skanderborg Grænseforening

En forsinket hilsen...

Kære venner,
Efter en forrygende sommer og 
en novemberdag, i skrivende 
stund med tocifrede varmegrader 
og rødgule træer, er det svært at 
forholde sig til, at det snart bliver 
jul, selvom butikkerne er fulde af 
juleting. Men som alle andre år, er 
den der pludselig.

Grænseforeningen i Skanderborg 
ønsker jer alle en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår med tak for 
det gamle. Tak for deltagelse i 
vores generalforsamling og på 
Folkemødet den 4. søndag i 
august og en RIGTIG STOR tak 
for ”jubilæumsgaven”, der blev 
indløst den 8. september. Vi nød 
at se den smukke Helligåndskirke 
med Bjørn Nørgårds udsmykning 
og at møde den engagerede præst 
med en fantastisk fortælleevne. 
Den overdådige frokost faldt også 
i god jord, ligesom Kim Andersens 
orientering om hans arbejde 
som generalkonsul. Dejligt er 
det altid at komme til Valsbølhus 
og møde mindretallet over kaffe 
og hjemmebag og interessant at 
høre Flemming Meyer. Det var 
også nyt og spændende for os at 
besøge den nyrenoverede danske 

daginstutition i Skovlund og høre 
om dagligdagen der. Tak til Kirsten 
la Cour for at føre os igennem 
dagen på allerbedste vis.

Vi ønsker jer og held og lykke i 
jeres mindretalsarbejde og med 
jeres nye præst, som vi også ser 
frem til at møde. I er altid velkomne 
i Skanderborg.

På bestyrelsens vegne
Anna Margrethe
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SSF og SSW

 
 
 
 
 
 
 
 

SSF: Helle Wendler, Nordhackstedter Str. 18, 24980 Schafflund 
SSW: Rolf Hachmann, Wacholderweg 1, 24980 Schafflund 
 

Sydslesvigsk Forening 
Sydslesvigsk Vælgerforening 
Skovlund-Valsbøl og omegn 

 
19. februar 2019 

 
 
 
Hermed indkaldes til 
 

G E NE R AL F O R S AM LI N G 
 

TORSDAG den 14. marts 2019 – kl. 19.00 
i Skovlund Forsamlingshus, Buchauweg 28, 24980 Schafflund 

 
Vi starter med SSF generalforsamlingen, derefter følger SSW. Der er følgende dagsordener: 
 
 
Dagsorden for SSF: 
1) Valg af mødeleder og protokolfører 
2) Årsberetning 
3) Regnskabsberetning 
4) Revisorernes beretning 
5) Beretning fra Ældreklubben – herunder regnskabsberetning  
6) Drøftelse og godkendelse af beretning(er) og regnskab samt decharge 
7) Valg  
     a. til bestyrelsen: formand / bisiddere / evt. suppleanter 
     b. 2 revisorer 
     c. delegerede til amtsgeneralforsamlingen 
     d. delegerede til landsmødet 
8) Eventuelt 
 
Hvert SSF-medlem kan foreslå punkter til dagsordenen. Forslag skal indsendes skriftligt til 
distriktsformanden mindst 1 uge inden mødet. 
 
 
Dagsorden for SSW: 
Vend invitationen. 
 
Vi glæder os over at se mange af vore medlemmer til årets vigtigste møde. Hjertelig velkommen! 
 
Venlige hilsener 
Bestyrelserne 
 
 
Pressearbejde 
Vi gør opmærksom på, at det kan ske, 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. 
 
Pressearbeit 
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. 
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SSF og SSW 

 
 
 
 
 
 
 
 

SSF: Helle Wendler, Nordhackstedter Str. 18, 24980 Schafflund 
SSW: Rolf Hachmann, Wacholderweg 1, 24980 Schafflund 
 

Sydslesvigsk Forening 
Sydslesvigsk Vælgerforening 
Skovlund-Valsbøl og omegn 

 
19. februar 2019 

 
 
Hermed indkaldes til 
 

G E NE R AL F O R S AM LI N G 
 

TORSDAG den 14. marts 2019 – kl. 19.00 
i Skovlund Forsamlingshus, Buchauweg 28, 24980 Schafflund 

 
Vi starter med SSF generalforsamlingen, derefter følger SSW. Der er følgende dagsordener: 
 
 
Dagsorden for SSF: 
Vend invitationen. 
 
 
Dagsorden for SSW: 
  1. Velkomst af formanden eller forkvinden  
  2. Valg af a) mødeleder - b) protokolfører - og evt. c) tællekommission 
 
  3. Beretninger fra kommunerne 
  4. Kort aktuel info fra landdagsarbejdet v/fraktionsformand Flemming Meyer 
  5. Formandens eller forkvindens beretning   
  6. Regnskabsberetning  
  7. Revisorernes beretning  
  8.  Drøftelse og godkendelse af beretningerne  
 
 Valg til bestyrelsen:  
  9.  Valg af formanden eller forkvinden  
10. Valg af næstformand eller næstforkvinde 
11. Valg af kasserer 
12. Valg af bisiddere  
13. Valg af suppleanter 
14. Valg af revisorer 
15. Valg af delegerede til amtsgeneralforsamlingen   
16. Valg af delegerede til landsmødet 
 
17. Andragender i henhold til vedtægternes § 16 (såfremt disse foreligger) 
18.  Eventuelt 
 
 
Vi glæder os over at se mange af vore medlemmer til årets vigtigste møde. Hjertelig velkommen! 
 
Venlige hilsener 
Bestyrelserne 
 
Der bydes på en bid mad. 
 
Venlige hilsener 
Bestyrelserne 
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Informationer fra Skovlund SSW og SSF 
 

Kære forældre, kære medlemmer af det danske mindretal, 
 

vi inviterer jer til at deltage i vores politiske SSW-arbejde 
og i vores kulturelle SSF - aktiviteter. 

 
Og for dem, der ikke nøjes med at læse overskriften: 

 
Hvis vi sammenligner vore børns hverdag og levevilkår med den øvrige verden, kan vi 
være taknemmelige og tilfredse. 
 
Indtil nu havde vi relativt gode økonomiske forudsætninger for vores skoler, børnehaver 
og vuggestuer, men den fremtidige finansiering er truet. Vores værdifulde institutioner 
er ikke bare faldet ned fra himlen, men er resultatet af en uendelig stor indsats for 
demokrati og respekt for mindretallet. 
 
For at bevare dette, har vi brug for jeres tydelige medarbejde og deltagelse i alle 
mulige former! (Er du allerede medlem i vores SSF eller SSW?) 
Vedlagt følger et eksemplar af vores Skovlund-Valsbøl-Nyt, hvor du kan læse om vores 
aktuelle aktiviteter. 
 
De direkte menneskelige kontakter, samtaler og aktiviteter er på lang sigt livsnødven-
dige ligesom "Streicheleinheiten" og den daglige mad - og de kan ikke erstattes af 
Google, Facebook, Mails, Twitter, TV eller Smartphone - men i bedste fald suppleres 
indenfor et sundt omfang! 
 
Vores livskvalitet må ikke blive reduceret til et rent spørgsmål om økonomi,  
-og vores tænkemåde og handlingsmønstre skal ikke blive præget af Trump-målestokke 
-, hvor andre menneskers værdi degraderes til, hvor meget de kan være til nytte for dig!  
 
Vi er nået til et punkt, hvor de ansvarlige - de mægtige - i denne verden taler om, at de 
kommende generationer engang skal have det bedre end os - men samtidig opfordrer de 
os til at fyre op med vores møbler for at vi ikke skal fryse! 
 
For at bremse denne udvikling, beder vi jer om at deltage i personlige samtaler, i 
bevarelsen af demokratiske værdier og i kulturelle aktiviteter. 
 
Der findes rigtig gode ideer, emner og gøremål, som det er værd at samles om! 
Hvilke emner og behov "brænder" du for? 
 
Den 14. marts 2019 kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling for SSF 
(Sydslesvigsk Forening) og for SSW (Südschleswigscher Wählerverband i det danske 
forsamlingshus i Skovlund, Buchauweg 28. 
 
Velkommen, - vi glæder os til at se dig! 
De danske foreninger SSW og SSF 

SSF og SSW
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Informationen vom  SSF und SSW  Schafflund 
 

Liebe Eltern, liebe  Angehörige der dänischen Minderheit, 
 

wir laden euch ein zu unserer politischen SSW-Arbeit 
und zu  unseren kulturellen Aktivitäten des SSF. 

 
  Und für alle, die nicht nur die Überschrift lesen: 
 
Wenn wir unseren Alltag und die Rahmenbedingungen für unsere Kinder vergleichen 
mit den Lebensbedingungen in der übrigen Welt - können wir dankbar und zufrieden 
sein. 
 
Bisher hatten wir relativ gute ökonomische Voraussetzungen für unsere dänischen 
Schulen, Kindergärten und Kitas, aber die zukünftige Finanzierung ist gefährdet! 
Unsere wertvollen Einrichtungen sind eben nicht vom Himmel gefallen, sondern wurden 
durch unermüdlichen Einsatz - auch im Dienste der Demokratie und des wachsenden 
Respektes für Minderheiten mühsam erarbeitet. 
 
Damit das so bleiben kann, brauchen wir eure deutliche Mithilfe und Beteiligung 
in jeder möglichen Form! (Seid ihr schon Mitglied bei uns im SSF oder SSW?) 
Wir fügen ein Exemplar von unserem Skovlund-Valsbøl-Nyt bei, wo unsere aktuellen 
Aktivitäten aufgeführt sind. 
 
Die direkten menschlichen Kontakte, Gespräche und Aktivitäten sind auf Dauer 
lebenswichtig (!) wie Streicheleinheiten und das tägliche Essen - und dürfen nicht durch  
Google, Facebook, Mails, Twitter, TV - oder Smartphone  ersetzt werden - sondern 
bestenfalls im gesunden Maß ergänzt werden ! 
 
Unsere Lebensqualität darf sich nicht auf die Frage der Ökonomie reduzieren, und unser 
Denken und Handeln sollte sich nicht an Trump-Maßstäben messen - ob jemand für dich 
noch nützlich ist! 
 
Wir sind an einem Punkt, wo die Verantwortlichen - die Mächtigen - der Welt davon 
sprechen, dass die kommenden Generationen es einmal besser haben sollen als wir - 
und gleichzeitig fordern sie uns dazu auf,  unsere Möbel zu verheizen, damit wir nicht 
frieren müssen! 
 
Um diese Entwicklung zu bremsen, bitten wir euch, euch lebendig und persönlich  
am Gedankenaustausch, an der Demokratie und an der Pflege  unserer Kultur zu 
beteiligen. 
Es gibt viele Ideen, Aktivitäten und Ziele, für die es sich lohnt, sich einzusetzen!   
 
Für welche Themen und Bedürfnisse "brennst" du? 
 
Am 14. März 2019, 19.00 Uhr findet die Jahreshauptversammlung vom SSF 
(Sydslesvigsk Forening) und vom SSW (Südschleswigscher Wählerverband) im 
Dänischen Forsamlingshus, Schafflund, Buchauweg 28 statt. 
 
Willkommen, wir freuen uns darauf, dich zu sehen! 
Die dänischen  Vereine SSW und SSF 

SSF og SSW
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Skovlund Ældreklub

Taget hul på 2019-møder
2019-året var ikke blevet gammelt 
før vi i Ældreklubben holdt vores 
første møde, hvor vi havde sang 
og spil på programmet. Som sæ-
dvanlig indledte vi med én af vore 
gode vintersange, fik kaffe med de 
hjemmebagte boller og en kage, 
der denne gang var Berlinere fra 
vores lokale bager. Og som altid gik 
snakken godt rundt om bordet. Ne-
top dét at få snakket med hinanden 
er én af grundene til at vi mødes i 
denne kreds. 

Midtvejs i mødet fik vi besøg af vor-
es nye præst Alena Strelow, der jo 
kun lige var landet i sit nye embede, 
så det besøg var vi meget glade 
for. Alena havde valgt nogle sange, 
som hun gerne ville synge med os, 
og hun knyttede en lille begrundel-
se for sine valg til hver sang. Det 
var dejlige tekster og melodier og 
med hendes begrundelser lærte vi 
vores nye præst lidt mere at kende 
- TAK for det og for besøget.

I de næste månederne står der fas-
telavn, fortælling om foråret og pås-
kelotto på Ældreklubbens program. 
Det indbyder vi alle, der er over 60 
til at deltage i, og I skal være hjerte-
lig velkomne.

Velkommen er også alle til at del-
tage i Ældreklubbens årlige som-
merudflugt, som i 2019 går nordpå. 
Se program, dato m.m. andet sted i 
bladet. 

Mens dette skrives har vi lige pas-
seret Kyndelmisse, men kulden er 
nu ikke voldsom og dagene alle-
rede blevet mærkbart længere, så 
måske vat det den vinter?

De bedste hilsner fra
Else Marie og Kirsten
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SSF’s ÆLDREKLUB, Skovlund
Mødeplan for 2018-19

2018
Tirsdag den 21.08.18  Sang og spil

Tirsdag den 18.09.18  Høstlotto

Onsdag den 24.10.18  +60-fest i Flensborg

Tirsdag den 20.11.18  Adventsmøde

2019
Tirsdag den 22.01.19  Fastelavnsmøde

Tirsdag den 19.02.19  Sang og spil

Tirsdag den 19.03.19  Forårslotto

Tirsdag den 16.04.19  Kongelig fødselsdag

Tirsdag den 21.05.19  Forsommersange og oplæsning

Tirsdag den 18.06.19  Danmarks udflugt – heldagstur

Skovlund Ældreklub
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Skovlund Ældreklub

ÆLDREKLUBBENS SOMMERUDFLUGT 
tirsdag den 18. juni 2019 

går til 

”LØGUMKLOSTER - og omegn” 
 

HER INDSÆTTES ILL. SOM ER VEDHÆFTET SOM SELVSTÆNDIG FIL 

og ALLE er velkomne til at deltage ☺ 

• Turen vil gå forbi Emmerske Bedehus og andre historiske steder, som 
fortæller om livet ved Oksevejen, danske konger og hertuger i 
Sønderjylland og 1. verdenskrig. 
 

• I Løgumkloster får vi en byrundtur og foredrag om kirken og refugiet. 
 

• Som sædvanlig vil vi nyde ”en dansk frokost ” og ”kaffe & kage” på et 
par gode spisesteder. 

 

Afgang:  kl. 10:00 fra skolen i Skovlund 
Hjemkomst: kl. 17:30 (ca.) til skolen i Skovlund 
Tilmelding: senest den 04. juni 2019 til Else Marie (04639 - 7145) 
Pris:  40 €, som betales i bussen 
 
 

På godt gensyn og de bedste hilsner 
Else Marie R-P og Kirsten laC 
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Information

Skovlund Valsbøl Nyt

Da vores dejlige blad “ Skovlund Valsbøl Nyt” koster mange 
penge, og SSF kassen er meget slunken, har vi diskuteret, om 
bladet evt. Kunne sendes per mail.
Hvem kunne går med til, at få “Skovlund Valsbøl Nyt” tilsendt 
digitalt i fremtiden?

Sæt kryds og afleverer denne side til Renate, Else Marie eller 
på skolen.

Navn:____________________________________________

O jeg vil gerne beholde bladet i papirform

O jeg kan godt få bladet tilsendt digitalt er

Min mailadresse er: __________________________________

Du kan også sende dit ønske vedr. “Skovlund Valsbøl Nyt” 
med posten til
Renate Hachmann, Wacholderweg 1, 24980 Schafflund

Med venlig hilsen
Renate, kasserer 
for SSF
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Valsbøl og omegns Folkedansere

Generalforsamling

Der holdes generalforsamling onsdag d. 20 marts kl. 19.30 i Valsbølhus 
med følgende dagsorden:

1.   Valg af mødeleder
2.   Formandens beretning
3.   Kassererens beretning
4.   Revisornes beretning
5.   Drøftelse og godkendelse af beretningerne
6.   Valg i henhold til § 10
      a. Næstformand
      b. Kasserer
7.   Behandling af indkomne forslag
8.   Drøftelse af kommende års program og foreningens fremtid
9.   Fastsættelse af kontingent
10. Evt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrel-
sen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og te samt et lille traktement.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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FEBRUAR
Tirsdag den 19. kl. 16-18 Skolen - samarbejdsrådsmøde på skolen

Tirsdag den 19. kl. 15-17 Ældreklubben - sang og spil

Onsdag den 20. kl. 8.05-11.55 Skolen - høvdingeboldturnering Ladelund 
5.+6.

Søndag den 24. kl. 11.00 Gudstjeneste i Store Vi Kirke

Mandag den 25. kl. 19.00 Kirken - menighedsrådsmøde

MARTS
Fredag den 01. kl. 8.05-11.55 Skolen - fastelavnsfest/klasselærerdag

Søndag den 03. kl. 10.00 Gudstjeneste - fastelavns søndag

Mandag den 04. kl. 17.00 SSF - Sysselklub i Forsamlingshuset Skovlund

Onsdag den 06. kl. 10.30-12.30 Skolen - bogbus til skoleelever

Onsdag den 06. kl. 15.00 Kirken - onsdagskaffe på Valsbølhus

Søndag den 10. kl. 09.30 Gudstjeneste i Medelby Danske Skole

Søndag den 10. kl. 11.00 Gudstjeneste i Forsamlingshuset Skovlund

Søndag den 10. kl. 14.00 Provste-indsættelse i Helligåndskirken, Flbg.

Onsdag den 13. kl. 19.00 Skolen - infomøde for nye forældre i 
indskolingen

Torsdag den 14. kl. 19.00 SSF og SSW - generalforsamling i 
Forsamlingsh.

Søndag den 17. kl. 12.00 Konfirmandgudstjeneste med 
efterfølgende generalforsamling

Tirsdag den 19. kl. 15.00 Ældreklubben - møde i 
Forsamlingshuset Skovl.

Tirsdag den 20. formiddag Skolen - høvdingeboldkamp for 5.+6. klasser

Fredag den 22. formiddag Skolen - affaldsindsamling i Skovlund ved
elever

Onsdag den 27. kl. 17-19 Skolen - forældremøde i skolen

Torsdag den 28. kl. 19.00 HSS - Foredrag på Valsbølhus

Søndag den 31. kl. 10.00 Gudstjeneste i Store Vi kirke

APRIL
Mandag den 01. kl. 17.00 SSF - Sysselklub i Forsamlingshuset Skovlund

Tirsdag den 02. kl. 8.05-12.45 Skolen - illustratorbesøg på skolen

Ret til ændringer forbeholdtKalender
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Skolen 
Påskeferie:  Første feriedag - onsdag, 10. april 2019  
           Sidste feriedag - mandag, 22. april 2019

Søndag den 07. kl. 14.00 Gudstjeneste i Store Vi kirke

Tirsdag den 09. kl. 15.00 Ældreklubben - møde i 
Forsamlingshuset Skovlund.

Søndag den 14. kl. 09.30 Gudstjeneste i Medelby Danske Skole, 
palmesøndag

Søndag den 14. kl. 11.00 Gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshuset

Tirsdag den 16. kl. 15-17 Ældreklubben - kongelig fødselsdag

Torsdag den 18. kl. 17.30 Skærtorsdag - gudstjeneste med 
påskemiddag på Valsbølhus

Fredag den 19. kl. 15.00 Langfredag - gudstjeneste med kirkekaffe 
i Forsamlingshuset, Skovlund

Søndag den 21. kl. 10.00 Påskedag - gudstjeneste på Valsbølhus

Onsdag den 24. Bogbussen kommer

Søndag den 28. kl. 10.00 Kirkedag i Slesvig

MAJ
Torsdag den 02. kl. 19.00 Fællesbestyrelsesmøde i 

Forsamlingshuset Skovlund

Søndag den 05. kl. 09.30 Gudstjeneste i Medelby Danske Skole

Mandag den 06. kl. 17.00 SSF - Sysselklub i Forsamlingshuset Skovlund

Tirsdag den 07. SSF Fl.Amt - amtsgeneralforsamling

Lørdag den 11. DEADLINE på bladet

Søndag den 12. kl. 11.00 Konfirmation i Store Vi kirke

Mandag den 14. Skolen - lejrskole for indskolingen i Rendbjerg

Mandag den 14. kl. 16-18 Skolen - samarbejdsrådsmøde på skolen

Søndag den 19. kl. 11.00 Konfirmation i Nr. Haksted kirke

Tirsdag den 21. kl. 15-17 Ældreklubben - forsommersange og 
oplæsning

Tirsdag den 21. SSW Sl-Fl Amt - amtsgeneralforsamling

Fre.-søn. 24.-26. Årsmøde i hele Sydslesvig

Ret til ændringer forbeholdtKalender
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Lidt af hvert

Filmaften på Valsbølhus

Når Flensborg kan, så kan vi også, er vi 
nogle stykker, der mener.

Det skal prøves og vi starter med:

KVINDEN I GULD
fortæller den sande historie om en jødisk 
kvindes kamp for at genvinde sin retmæssi-
ge arv og sin families ære. 60 år efter Maria 
flygtede fra Wien under 2. Verdenskrig, rej-
ser hun ud for at hente de kunstskatte hjem, 
som nazisterne stjal fra Altmann- familien 
- heriblandt Gustav Klimt’s berømte maleri 
“Portræt af Adele Bloch-Bauer.” 

5 € for ost og rødvin, kaffe og te
  
På initiativtagernes vegne
Tiny og Else Marie
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Der er altid højt humør og god snak til de månedlige Sysleaftener.
Vi er mellem 8-12 hver gang. Nye ting vises frem. Masser af gode ideer, 
som “smitter” bordet rundt.
Af og til: “Diverse smagsprøver”

Der er altid plads til én mere.
Kom frisk. Tag en ven med.
Sysleklubben finder sted i Forsamlingshuset hver den 1. mandag 
i måneden fra kl. 17-19.

På Sysselklubbensvegne
Else Marie

Sysselklub
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Skolen

SKOLEN

Megen af skolens 
daglige virksom-
hed kan følges på 
vores hjemmeside 

og forældre på skolen kan få ind-
blik i deres børns skoledag på den 
måde. Vi gør stadig vores bedste 
for at spare papir og for at få samlet 
så mange informationer som muligt/
nødvendigt på hjemmesiden. Hjem-
mesiden har de fleste informationer 
på loginsiderne, så hvis man kigger 
på nettet uden kode, er det stadig 
begrænset, hvor mange informatio-
ner man har adgang til. Vi har valgt 
at få meget ud på hjemmesiden, 
som andre og større skoler har på 
deres skoleintra. Endvidere har vi 
en klar holdning om, at billeder af 
elever kun må offentliggøres på 
vores egen side. Her i bladet vil der 
derfor ikke længere være billeder, 
uden at forældre og elever har skre-
vet under på, at de må komme på 
nettet.

I de næste måneder vil vi fra sko-
lens side ud over arbejdet med de 
nye læreplaner og udarbejdelse af 
undervisningsforløb gennemarbejde 
vores handleplan for læsning og 
vores trivselsplan. Forandringer vil 
blive drøftet med samarbejdsrådet 

og vi vil gerne på et senere tids-
punkt uddybe vores arbejde med 
styrker for forældrene. Der hersker 
bred enighed om, at elever, der 
trives i skolen lærer og udvikler sig 
bedst. Fokus på styrker kan være 
med til at forbedre samværet med 
andre og flere lærer, hvornår det er 
hensigtsmæssigt at skrue op for en 
styrke og hvad der sker, hvis man 
har alt for meget af en styrke. Når 
man tænker på styrken lederskab, 
så vil for meget af styrken resultere 
i, at man vil bestemme alt for meget 
uden at tænke på, hvad andre vil. 
For lidt af styrken vil dog betyde, at 
man har svært ved at bestemme sig 
og altid spørger de andre, når man 
skal løse et problem.

Afholdte arrangementer

I december-måned viser vi også vo-
res sammenhold i det danske min-
dretal omkring skolen. Vi har flere 
traditioner, som vi fastholder og 
som mange gerne bakker op om og 
hjælper os med at gennemføre. Der 
er både arrangementer for børnene 
og for de voksne. Flere af arrange-
menterne gennemføres i fællesskab 
med flere af de danske foreninger 
og det er vi glade for. 

I januar har eleverne fået karak-
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Skolen

terblade/udtalelser. Det er stadig 
sådan, at de tabellariske oversigter 
gives for forskerne op til 4. klasse. 
Endnu dette skoleår får 5. og 6. 
klasse karakter og en tabellarisk 
oversigt over overordnede lærings-, 
social- og sprogkompetencer. Vi 
arbejder nu mere intensivt med 
læreplaner for fagene og det giver 
god mening, at de tabellariske over-
sigter afspejler indholdet i lærepla-
nerne. Ifølge planen kommer der 
derfor nye tabellariske oversigter til 
alle klassetrin og fra næste skoleår 
gives ingen talkarakter på vores 
skole.

I februar-måned starter tilmelding 
til Rejsekontorets sommerferierej-
ser. Lis er vores kontaktlærer og 
man kan selv hente mange flere 
informationer på www.feriebarn.dk. 
Deltager børnene vil de få mulig-
hed for at bruge det danske sprog 
i en dansk hverdag og der vil opstå 
gode kontakter, der for nogens ved-
kommende varer i mange år.

Kommende arrangementer

Fastelavnsfesten holdes som en 
klasselærerdag i Skovlund fredag 
den 01.03.2019.  Alle eleverne 
kommer til normal tid denne dag og 
får ligeledes fri til normal tid. Vi hyg-

ger os i klasserne og slår katten af 
tønden i fællesskab udenfor, så vi 
krydser fingre for, at vejret arter sig 
og finder en periode på dagen, hvor 
vi fint kan være ude. I de sidste ti-
mer vil vi hygge os med brætspil og 
få mange gode fælles oplevelser.

Igen i år har vi meldt 5. og 6. klasse 
til høvdingebold-turnering i Lade-
lund den 13. marts, hvor de drager 
af sted sammen med Willi og Ker-
stin for at dyste mod andre hold fra 
Sydtønderkredsen. Sidste år kom 
vores elever sørme atter engang i 
finalen, så der er noget at leve op til 
igen i år ;o)

Vi vil igen i år bruge flere dage 
til ”LæseRaketten”, der nu har to 
organisationer bag sig, idet Red 
Barnet er gået sammen med Oxfam 
Ibis om at udvikle ”LæseRaketten”. 
Der er udviklet undervisningsma-
teriale i endnu tættere relation til 
FN´s verdensmål. Dette år støtter vi 
børn i Colombia og får megen viden 
om dette land og befolkningen. Når 
vi læser historierne i LæseRaket-
ten er vi med til at sætte fokus på 
børns ret til at gå i skole og få un-
dervisning af god kvalitet. Der er 
masser af inspiration på nettet til 
dette emne, så vi har mulighed for 
at få viden på forskellig vis. Bogen 
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indeholder portrætter af syv børn og 
unge fra Colombia samt en litterær 
historie til hvert alderstrin. Det er 
efterhånden en aktivitet, som alle 
glæder sig til og her er det en for-
nøjelse at kunne inddrage så meget 
fra nettet, der med billeder og film 
gør det meget mere nærværende 
for os alle at læse om livet i et an-
det land.

Eleverne i 3. til 6. klasse deltager 
den 14. marts i Känguru Wett-
bewerb sammen med deres mate-
matiklærere Lis og Kerstin. Denne 
dag får eleverne to timer til at for-
dybe sig i matematiske udfordringer 
og deltager derved i en konkur-
rence om at kunne besvare flest 
mulige opgaver rigtigt. Alle elever 
får en præmie efter påskeferien og 
de elever, der kunne besvare flest 
rigtige opgaver i træk får altid en 
meget smuk T-shirt med logoet for 
Känguru Wettbewerb.

Affaldsindsamlingen foregår om 
lørdagen den 23. marts i Skovlund 
kommune og vi vil igen i år gerne 
være en aktiv og synlig del af den-
ne.  Vi deler eleverne op i grupper 
på tværs af klasserne og samler i 
fællesskab med forældre affald om 
fredagen den 22. marts i hele områ-
det på vores side af Nordhacksted-

ter Straße.

Vores årlige store forældremøde 
holder vi den 27. marts, hvor der 
skal aflægges beretninger for året, 
der gik i Samarbejdsrådet og på 
skolen. Denne gang vil vi igen give 
eleverne mulighed for at vise, hvad 
de lærer i musikundervisningen ved 
Kerstin og Jonna. Derfor sendes 
beretninger ud skriftligt og sup-
pleres med korte oplæg, mens ele-
verne øver sig sammen med musik-
lærerne før deres opvisning.

Den 2. april får vi besøg af illustra-
tor og forfatter Birde Poulsen. Ele-
vene kommer tæt på en forfatter og 
får indblik i hendes verden. Det var 
en spændende oplevelse sidste år, 
da vi fik besøg af en illustrator, så vi 
glæder os og er spændte på, hvad 
eleverne oplever med Birde i år.

Påskeferien holdes i år fra den 10. 
til den 22. april.

I april og maj deltager 3. og 4. klas-
se i gruppekoncerter i Flensborg 
med Sønderjyllands Symfoniorke-
ster. Desværre har vi ikke længere 
mulighed for at holde en gruppe-
koncert i Valsbøl. Nu samles der 
flere elever i Flensborg.

Skolen
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SFO-hyggestuen

Vi har haft mange jern i ilden den 
seneste tid, og har nået rigtig man-
ge ting.
I lektiecaféen styrer Gudrun slagets 
gang, og det er rigtig positivt, at så 
mange børn benytter sig at vores 
lektiecafé. Lektiecaféen er et rigtig 
godt tilbud, hvor børnene har mu-
lighed for at få lavet en del af deres 
lektier, så de ikke har så mange at 
lave, når de kommer hjem fra skole.
Kreativ café har gennemgået en 
lille forvandling. Før har vi haft fo-
kus på det kreative, nu har vi lavet 
tilbuddet bredere. Vi skal løbende 
evaluere vores tilbud til børnene, 
så børnene får så bredt et tilbud 
som muligt. Kreativ café hedder 
nu Aktivitets café, og der tilbydes 
brætspil og spil, Lego, klippe/klistre, 
sproghjørnet, hygge og masser af 
aktiviteter.

Børnene fik atter julegaver i SFOén. 
Denne gang blev det bl.a. til en ny 
go-cart til legepladsen. Vi har rigtig 
mange gode tiltag på legepladsen. 
Børnene venter på bedre vejr, og 
glæder sig i denne tid til foråret.
SFO rummet har også fået sig en 
make-over. Vi har fået lagt gulv-
tæppe på, for at skabe mere ro i 
rummet. Vi har købt nye møbler, så 

vores SFO nu fremstår som et rigtig 
rart rum at være i.

Jürgen har sammen med børnene 
afsluttet dette års skakskole, der 
blev dystet i to rækker. Vinderene 
blev to fra indskolingen. Alle børn 
spillede med stort engagement og 
lærte mange ting i de 2 uger. Skak 
er godt for hjernen og derfor gør vi 
rigtig meget ud af skak i SFOén. 
Gudrun og vores vikar Mai har af-
holdt diskotek for børnene i forbin-
delse med udlevering af karakter-
bøger. Der blev hygget, danset og 
spist hotdogs.

Vi har i et lille projekt i gang med 
børne-yoga og mindfulness. Børne-
ne nyder den mulighed, der byder 
sig for total afslapning, og enkelte 
går hele vejen og snupper sig en 
lille lur. En hyggelig aktivitet som vi 
prøver at holde fast i fremover.
I de kommende måneder ser vi 
frem til mange spændende aktivite-
ter. Jürgen skal i gang med et mo-
delbygnings projekt, hvor børnene 
får mulighed for at skære fine mo-
deller ud af bl.a. ubåde og flyvere. 
Der tilbydes også et projekt med 
Harry Potter tryllestave. De fleste 
børn er fascineret af hele universet 
omkring Harry Potter, derfor kaster 
vi os ud i at kreere vores egne flotte 
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tryllestave.

Fastelavn står også for døren, og 
derfor skal vi naturligvis også bage 
fastelavnsboller og klippe faste-
lavnspynt.
Ydermere står den på: Forsøgs-
dag, Cykel-tjek-dag, kino-dage, på-
skeklip og rekord-dage.

Skolen

Vi ønsker alle et rigtig dejligt forår.

På skolens vegne 
de bedste hilsner

Anne Clausen



25

Børnehaven

Nyt fra førskolegruppen

Den første måned i 2019 er al-
lerede gået og vi skriver februar 
2019. Tiden går hurtigt og der er 
ikke langt til at førskolebørnene fra 
bamsestuen må starte i Skovlund-
Valsbøl Danske Skole. I år er der 
10 førskolebørn der allerede nu 
glæder sig til at starte i skolen. 

Formålet med skolegruppen og det 
tværfaglige samarbejde med skolen 
er at skabe en god overgang for 
børnene fra børnehave til skole. 
Overgangen er en betydningsfuld 
tid for børnene, da det både handler 
om at sige farvel til venner, kendte 
voksne og vante rammer og god-
dag til nye. 

Vi er siden september i gang med 
at præsentere børnene for de bog-
lige opgaver, som venter dem i sko-
len, samt at børnene lærer de nye 
omgivelser, lokaler, klassekamme-
rater og lære at kende. Dette gør vi, 
idet vi to gange om ugen møder op 
i skolen, hvor vi bruger indskolings 
klasselokale. 

Om tirsdagen arbejder vi med 
førskolematerialet ”Gyserslottet”. 
Gennem en oplæsningsbog introdu-
ceres førskolebørnene for 29 bog-
stavvæsener.

Vi har lige mødt ”Mumien Munin”, 
som både er mærkelig og morsom. 
Han fortæller historier om mystiske 
marsmænd med mere, og han el-
sker medisterpølse, hvad han ud-
trykker ved at gnide sig på maven 
og sige MMMM. Eksempler på an-
dre væsener er Pilfinger, Den arm-
løse amøbe, Den blå bangebuks og 
Øksemorderen.

Målet med arbejdet med bogsta-
verne er, at førskolebørnene for 
et indblik i bogstavernes navn, lyd 
og form. Efter hvert kapitel, hvor et 
bogstav bliver præsenteret, finder 
en alsidige bearbejdelse af bogsta-
vet med sjove opgaver sted.

Om torsdagen deltager vi sammen 
med ”Opdagerne” og ”Forskerne” 
fra indskolingen i morgensamling. 
Her lærer børnene i et socialt prak-
sisfællesskab, af de ældre børns 
og voksnes handlinger, hvordan 
morgensamling i skolen foregår, for 
herefter skridt for skridt at involvere 
sig i det fælles liv, hvorigennem de 
lærer.  Førskolebørnene begynder 
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nu efter 4 måneders deltagelse at 
imitere skolebørnene og har lært af 
dem, hvordan man deltager i mor-
gensamlingen. Derudover er nogle 
af førskolebørnene startet med 
også at kunne deltage i de stillede 
opgaver. 

Det handler ikke om at børnene al-
lerede kan læse, skrive og regne, 
men mere om at gøre dem klar til 
det, der venter dem i deres næste 
livsafsnit. Idet børnene kender til 
pædagogen fra børnehaven, som 
følger førskolebørnene over i ind-
skolingen, oplever barnet en tryg 
overgang med genkendeligt perso-
nale. Målet er at kunne overlevere 
nogle skoleklare børn, som har mod 
på og lyst til at gå i skole.

Den gode overgang indebærer at:

• Barnet stemme skal bringes i spil 
  ved overgangen til det nye 
• Barnet føler sig tryg i overgangen
• Barnet inddrages, støttes og ople-
  ver at være parat og kunne begå 
  sig i skolen
• Barnet oplever, nærværende 
  voksne, der lytter til og taler med 
  barnet og sikrer barnets deltagelse 
  i fællesskabet. 

På børnehavens vegne
Hilsen Bente

Lige en lille ekstra info

Efter jeg har været konstitueret 
leder siden april 2018 kan jeg med 
store glæde meddele, at jeg blev 
ansat som dagtilbudsleder i decem-
ber 2018.
 
Hilsen Vivien Bossemeier
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Bogbussen kommer til:  
 

Flensborg Trollsøvej – Dansk Alderdomshjem 
 Skovlundmark – Hørup – Skovlund – Østerby 

 
  følgende onsdage: 

Telefon: 0461 — 86 97 150   e-mail: bus@dcbib.dk                                                                                                                              ret til ændringer  forbeholdes 

2018= 
05. september  
07. november 
05. december 
 
2019= 
16. januar 
13. februar 
13. marts 
24. april 
29. maj 
26. juni 

Bogbussen
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28. marts, snakker Læsekredsen 
om: HVOR DER ER FUGLE af Ma-
ren Uthaug.

For ar redde sin mor, må Johan 
gifte sig med Marie, selv om han 
elsker Hannah.
De bosætter sig på et fyrtårn to 
havmil fra fra byen Uthaug i Norge, 
hvor det blæser så meget, at deres 
børn må bindes fast for ikke at blæ-
se i havet. Johan sidder i toppen af 
fyrtårnet og føler sig bedraget af li-
vet. Men som historien skrider frem, 
bliver det mindre og mindre sikkert, 
hvem der egentlig bedrager hvem.
DB ”Simpelthen en brandgod bog”.
Politikken “En vild oplevelse”.
Litteratursiden “En af årets helt 
store romaner”.
Weekendavisen “Nordic noir om det 
største tabu”.

Endnu en Læsekredsbog når vi in-
den sommerferien og det bliver:
MERETE PRYDS HELLEs /  FOL-
KETS SKØNHED
Den anmelderroste slægtskrønike 
baseret på egen familiehistorie.

Merete Pryds Helle vandt De Gyld-
ne Laurbær for Folkets Skønhed 
og romanen er en favorit hos både 
læsere og anmeldere.

Læsekreds

“En medrivende roman… poetisk 
og råt fortalt” / Femina
“Årets hidtil bedste” / Fyns Stiftti-
dende
“En fuldstændig fantastisk fortæl-
ling” / BB
“En skøn fortælling… en af de bed-
ste bøger, jeg længe har læst” / LiD

På Læsekredsens vegne
Else Marie
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Kokosmakroner

Det skal du bruge:
• 50 g smør
• 250 g kokosmel
• 250 g sukker
• 1 vaniljestang (kornene herfra)
• 4 æggehvider
• 150 g mørk chokolade

Sådan gør du:
1. Kom smør og de øvrige ingredienser i en gryde. Rør godt sammen 
    ved jævn varme i ca. 4 min. eller til smøret er smeltet. 
2. Læg bagepapir på 2 plader. Sæt med 2 små skeer, kokosblandingen 
    på bagepapiret i små toppe. Bag kokosmakronerne midt i ovnen ved 
    200 grader i ca. 12 min.
3. Kokosmakronerne stilles til afkøling.
4. Smelt chokoladen i en skål i vandbad.
5. Dyp bunden af de afkølede kokosmakroner i chokolade.
6. Stil dem på et stykke bagepapir og lad chokoladen stivne.

Mad
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www.SdU.de

27. maj 2019 i Sønderborg
Deltag i en gåtur på 7 eller 12 km og støt en god sag!

Lidt af hvert
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SSF Skovlund-Valsbøl
Formand: Helle Wendler, 24980 Skovlund, ssf-skovlund-valsboel@web.de 

Skovlund Forsamlingshus
Buchauweg 28, Skovlund
Kontaktperson: SSF Skovlund-Valsbøl

SSW Skovlund og Omegn
Formand: Rolf Hachmann, Wacholderweg 1, 24980 Skovlund, 04639 579, r-hachmann@t-online.de

Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund Menighed
Formand: Kirsten la Cour, Gammelau 2, 24980 Skovlund, 04639 782402, kirsten@lacourfamily.dk

Præstegården
Præst: Vikar pastor Morten Mortensen, 0461 16098686, 0162 2303333, morten.chr.mortensen@gmail.com 
(fra 01.01.2019: Alena Strelow), Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl, 04639 823

SSF‘s ældreklub Skovlund
Kirsten la Cour, Gammelau 2, 24980 Skovlund, 04639 782402, kirsten@lacourfamily.dk
Else Marie Rieks-Pedersen, Starenbogen 18, 24980 Skovlund, 04639 7145, emrp1951@gmail.com

YDUN
Formand: Jonna Rebentisch, Am Teich 8, 24980 Schafflund, 04639 782503, polkadotnew@gmail.com

Valsbøl og Omegns Folkedansere      
Formand: Gertrud Jürgensen, Prof.-Iversen-Str. 28, 25862 Joldelund, 04673 1268, 
dannebrog@innovaprog.de

Skovlund Børnehave
Leder: Vivien Bossemeier (konst.)
Samarbejdsrådets formand: Leif Jansen
Buchauweg 4, 24980 Skovlund, 04639 405, Nadine.Krause@skoleforeningen.org

Skovlund/Valsbøl Danske Skole
Leder: Anne Clausen
Samarbejdsrådets formand: Kelly Bieck
Buchauweg 28, 24980 Skovlund, 04639 471, anne_clausen@skoleforeningen.de

Adresse- og telefonliste Lidt af hvert

Oma Sannes

Oma Sannes, Neue Straße 8, 
24969 Linnau

Arrangementer i foråret:
4. april, 18. april og 2. maj: 
Hot Dog Essen spisning fra 
henholdsvis kl. 17.-20 og 
19-20

7. april: Cafeen er åben. 
10-18

20. april: Påskemorgenmad (med anmeldelse) 
10-13. Derefter er cafeen åben fra kl. 14

21. april: Cafeen er åben fra kl. 14

8. maj: Kräuterwanderung, med tilmelding. 8,50 euro

Og meget mere.
I, som IKKE kender Oma Sannes i Linnau bør absolut ikke snyde jer selv 
for en oplevelse der.

Oma Sanne hedder Susanne Lühr og telefonnummeret for videre 
information er:
04604  9875052
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Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
Norderstr. 74
24939 Flensburg

SSF • SSW • Skolen • SFO • Børnehaven • YDUN
Ældreklubben • Valsbøl og omegns Folkedansere • Menigheden

Skovlund-Valsbøl Nyt
1/2019P PREMIUMADRESS

BASIS
INFOPOST

Ohl Logistics GmbH
Lise-Meitner-Str. 23
24941 Flensburg
Tlf.: (0461) 90279800
Email: ohl@ohllogistics.com

PADBORG – KØBENHAVN – KIEL – MALMÖ - OSLO

• Kontraktlogistik
• Lagerlogistik
• E-Commerce
• Konfektionierung
• Transport


