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Skovlund Børnehave
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Leder: Vivien Bossemeier, Vivien.Bossemeier@skoleforeningen.org
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Skovlund/Valsbøl Danske Skole
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Adresse- og telefonliste Lidt af hvert

NICE to be NICE – Gambia e.v.

Mon ikke vi alle (som bruger briller) kender til det?
Vi smider ikke de gamle i skraldespanden. Gemmer dem måske for en 
sikkerheds skyld eller af anden årsag.

En medarbejder på Centralen for Undervisningsmidler modtager med 
glæde brugte briller uanset styrke og formidler dem videre til kontakter, 
hun har i Gambia.

Hvis I ligger inde med gamle briller, I vil af med/ donere, kan I aflevere til 
undertegnede ved lejlighed. Jeg sørger for, de kommer videre til rette 
vedkommende.

Hilsen 
Else Marie
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SSF Skovlund-Valsbøl 

Kære medlemmer!

mit navn er Leif Jansen og jeg er 
på generalforsamlingen i marts ble-
vet valgt som ny formand for SSF 
Skovlund-Valsbøl distrikt. Så det er 
mig, der overtager efter Helle, som 
jeg hermed sender en stor tak for 
indsatsen her i distriktet.

På generalforsamlingen skulle også 
vælges medlemmer til bestyrelsen. 
Det klarede vi igennem genvalg. 
Men vi kunne få min kone Stefanie 
med ind som bisidder.

Hvem er jeg? Født i 1974 og opvok-
set i Flensborg og Freienwill, Stu-
dentereksamen fra Duborg-Skolen 
i 1993, læst i Århus og flyttet til 
Flensborg igen i 2005. I 2015 er jeg 
så sammen med min kone og vores 
tre børn (5, 7, 9) flyttet til Hørup, 
hvor vi har købt hus. Hele familien 
er godt kommet ind i foreningslivet 
her i distriktet, og vi er engageret i 
børnehaven og skolen og alle mu-
lige andre steder. Jeg håber, at jeg 
kan bidrage med mange nye ideer, 
og at vi kan få aktiveret flere af de 
unge og familier med børn til at 
være med til vore arrangementer.

To uger efter generalforsamlingen 
har vi holdt SSF-bestyrelsesmøde, 

hvor vi har fundet sammen og 
diskuteret, hvad vi forestiller os af 
program i den næste tid, så der er 
noget I allerede kan glæde jer til. 
Nogle af ideerne blev også taget op 
på vores fælles bestyrelsesmøde i 
begyndelsen af maj, hvor vi sam-
men har fastlagt kommende arran-
gementer.

Den 25.5.2019 har vi holdt årsmøde 
i Valsbølhus og det var meget godt 
besøgt. Vi har talt os frem til at der 
var mere end 150 gæster. Som 
musikalsk underholdning, havde 
vi igen FDF Grenå Brass Band og 
som hovedtaler er Generalkonsul 
Kim Andersen kommet ud til os. 
Som ungdomstaler havde vi Chri-
stopher Andresen, formand for 
SSW-U, hvis tale vi må offentlig-
gøre her i bladet.
Der var underholdning ved skolens 
og børnehavens børn og vi havde 
traditionen tro et virkelig flot kaf-
febord. Pædagogerne har udenfor 
sørget for aktiviteter til børnene, 
som var godt besøgt hele eftermid-
dagen.
Alt i alt var det en fin danskpræget 
dag!
Jeg vil benytte lejligheden at sige 
tak til alle, som har været med i år 
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og har gjort en meget stor indsats 
for, at vi alle sammen fik et meget 
flot og vellykket årsmøde sat på be-
nene. Jeg ser frem til at samarbejde 
med jer igen til næste år.

Til sidst ønsker jeg alle medlemmer 
en god og solrig sommer.

Vi ses!
Leif

SSF Skovlund-Valsbøl

Årsmøde 2019 i Skovlund

Ungdomstaler Christopher Andresen

FDF Grenå Brass 
Band
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SSF Skovlund-Valsbøl

Gæster til årsmødet i 
Skovlund

Årsmødegudstjeneste 
på Valsbølhus

Generalkonsul Kim Andersen
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SSF Skovlund-Valsbøl

For det første vil jeg gerne sig man-
ge tak for invitationen.  
For dem der ikke kender mig, mit 
navn er Christopher Andresen, jeg 
er 22 år gammel og er opvokset i 
Store Vi, så jeg kender rigtig godt 
til stedet og har blandt andet været 
her til konfirmandundervisning. Jeg 
læser Jura i Kiel og er formand for 
SSWUngdom siden 2015. 

Jeg er ærligt at jeg læste årets års-
mødemotto og tænkte det mindede 
mig meget om sidste årets motto 
„Velkommen til Sydslesvig“, fordi 
også her havde jeg spurgt mig, 
hvordan man egentlig skulle vise 
mindretallet overfor danske gæster 
der kommer på besøg til Sydsles-
vig?  
Skal vi vise et Sydslesvig som en 
dansker tænker det er, hvor der 
tales dansk i en hver situation, alle 
har en dansk familie og så er man 
selvfølgelig 100% loyal over for en 
hver politisk beslutning i Danmark, 
fordi man jo også bliver understøttet 
finansiel.  
Eller skal man vise Sydslesvig, som 
det er? Og hvis ja, hvordan er Syd-
slesvig egentlig? 

Lige præcis spørgsmålet om loya-
litet over for Danmark har været 
udfordret meget her på det sidste. 
Flere politiske beslutninger har ikke 
bare givet opmærksomhed i Syd-
slesvig, men har også direkte invol-
veret os. Først Grænsekontrollen 
der kom tilbage 2016 og nu vildsvi-
nehegnet. Det har været beslutnin-
ger der har sørget for en del diskus-
sioner i grænselandet, fordi det er 
os der direkte bliver påvirket af det. 
Ikke bare SSW som mindretallets 
parti, men også en del private har 
derefter kritiseret beslutningerne og 
især ved Vildsvinehegnet forsøgt at 
gøre det så klart som muligt, at det 
ikke kan opfylde det formål det har.  
Dengang man kritiserede indførel-
sen af grænsekontrollen lød det 
bl.a. fra Søren Espersen fra Dan-
mark næststørste parti (Endnu!) At 
Sydslesvig ikke skal kritisere den 
beslutning og være loyale over for 
Danmark.  
Det er selvfølgelig fuldstændig rig-
tigt at en hver der føler sig tilknyttet 
til et land skal acceptere en parla-
mentarisk beslutning. Men betyder 
det at man så ikke må sige hvad 
man tænker? Nej, det mener jeg 
helt klart ikke, fordi der også skal 
huskes på at Sydslesvig er med 
til at gøre Danmark lidt større og 

Ungdomstale på årsmødet 

i Skovlund 

ved Christopher Andresen
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SSF Skovlund-Valsbøl

bevarer den danske kultur og den 
danske historie. 
Når det så er sagt, så tænker 
jeg også på sidste års Årsmøde i 
Egernførde, hvor der var et stort 
forældreoprør mod Martin Hen-
riksen og beslutningen at invitere 
ham som årsmødetaler. Det er for 
mig en helt anden situation. Når en 
folkevalgt politiker skal en holde en 
tale som repræsentant for Sydsles-
vigudvalget skal man ikke prøve at 
forstyrre hans tale, kun fordi man 
er politisk uenig og han ikke har 
sagt noget om de ting man er uenig 
med ham i. Når man absolut ikke 
kan holde til en dansk politiker på 
et årsmøde, så må man tage sine 
egne konsekvenser. Så det der er 
vigtigt for mig et at sige - der skal 
skelnes mellem bidrag til en politisk 
debat og kritik af politiske beslutnin-
ger og tanken om at kun politiske 
repræsentanter fra Danmark skal 
komme til Sydslesvig man selv er 
enig med! 

Alligevel har det forældreoprør i 
Egernførde også vist mig noget 
andet. De diskussioner og den 
fuldstændig uforståelighed over at 
invitere en DF Politiker er et godt 
eksempel på den udvikling jeg har 
oplevet de sidste år, nemlig at for-
ståelsen for mindretallet og dens 

struktur ikke naturligvis er så klart 
for alle dem der har gavn af det 
hver dag og selv er en del af det. Et 
andet eksempel for denne udvikling 
har jeg oplevet under valgkampe og 
medlemshverving på mindretallets 
gymnasier i Flensborg og Slesvig. 
Her var der flere elever der brok-
kede sig over at SSW måtte dele 
materiale ud og at det jo ikke var 
demokratisk. Men det er ikke den 
eneste kritik af SSW jeg har mødt 
(tværtimod), tit har jeg hørt at kun 
den ældre generation bliver repræ-
senteret (både tematisk og med de 
enkelte arrangements) og så at vi 
som parti er alt for meget fokuseret 
på mindretallets emner. Når jeg 
hører det sidste for jeg personligt 
det lidt dårligt, det må jeg ærlig 
indrømme. Hvorfor SSW laver så 
meget for mindretallet? For det er 
grunden til vi findes og jeg mener 
jo at der i de sidste år har været 
en tendens for at lave for lidt min-
dretalspolitik. Vi i SSW har prøvet 
at tage så bredt som overhovedet 
muligt stilling til alle mulige emner 
og har nogle gang glemt at tage 
baglandet og vores basis med. 2 
år efter at vi ved det sidste land-
dagsvalg tabte 13.000 stemmer har 
der været gode interne debatter og 
det konstruktive oppositionsarbejde 
i Kiel er også meget positivt. I det 
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SSF Skovlund-Valsbøl

meget realistiske arbejde passer 
efter min personlig opfattelse slet 
ikke ind at landdagsgruppens for-
mand i januar måned kom med den 
udmelding, at man er åben til at tale 
med alle demokratiske partier efter 
et kommende valg om en mulig 
regeringsdannelse. Jeg mener at 
vi skal fortsætte vores realistiske 
arbejde og stadigvæk fokusere på 
et godt sammenarbejde med de 
andre partier, men skal ikke tale om 
en regeringsdannelse overhovedet 
som et 3% parti. I SSW er det er 
ikke plads til personlige fremtids-
drømme - SSW har ansvaret som 
mindretalsparti og det skal vi fortsat 
gøre med stor omhug.  
Så når jeg møder en i mindretallet 
der spørger mig, hvorfor SSW laver 
så meget for mindretallet kan i se 
at jeg har et svar parat, men det 
er alene er for mig ikke tilfredsstil-
lende. Jeg ser det som et tegn på, 
at viden om mindretallets struktur 
og foreninger ikke er noget man 
får med fødslen, men det er noget 
man skal få andre steder fra. Tid-
ligere fik man det jo for det meste 
fra familien, der tog en med til års-
møderne og fortalte hvorfor det fx 
er vigtigt at stemme på SSW, eller 
at støtte vores institutioner. Sådan 
er det ikke i dag. Jeg personlig er 
jo godt eksempel at flere kommer til 

mindretallet uden at have en dansk 
baggrund. Her er det så skolen og 
lærerne der overtager et stort an-
svar og selvfølgelig foreningerne 
der giver en masse tilbud. Vi må 
huske på at det er en anden gene-
ration, en meget mere internationalt 
generation, hvor der er mange vig-
tige emner og diskussioner på en 
gang. Men mit budskab er at der i 
de sydslesvigske skoler skal være 
plads til mindretallet og deres histo-
rie. Det er der mange steder, men vi 
må konstatere at det ikke er nok. 

Noget andet som man tit bliver 
spurgt af gæster og fra flertalsbe-
folkningen er hvilket sprog der tales 
internt i mindretallet. Også her kan 
der ikke komme et enkelt svar, men 
det er meget forskellig hvor man 
befinder sig og i hvilket sammen-
hæng. Det er fuldstændig klart at 
det danske sprog er det der direkte 
forbinder os med Danmark og fylder 
meget i mindretallet, men samtidig 
er vi også en del af det lokale sam-
fund her og vi ikke lever i et paral-
lelsamfund, derfor er det naturligt 
at også det tyske fylder meget og 
det ser jeg sket ikke som et pro-
blem. Men det er da tilsyneladende 
flere i Danmark der gør og der er 
flere politikere der har henvist til at 
der skal tales mere dansk og at vi 
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SSF Skovlund-Valsbøl

dragelse af ungdommen. Her er 
det vigtigt at de unge ikke bare skal 
være med, men er velkommen at 
komme med deres helt egne forslag 
og at der er forståelsen for at et 
kaffemøde, søndag morgen klok-
ken 9:30 ikke er det der tiltrækker 
de fleste unge. Når vi i fællesskab 
kæmper for det, så har vi en fremtid 
også i de små kommuner. Vi skal 
selvfølgelig være ærlige og se at 
den struktur vi har i dag muligvis 
ikke kan opretholdet overalt, men 
alligevel kan vi også i fremtiden 
gøre Danmark lidt større. 

Mange tak for opmærksomheden 
og fortsat et rigtig godt årsmøde!

bare gør det for nemt, hvis vi auto-
matisk taler tysk også internt. Det 
er selvfølgelig rigtigt at det nogle 
gange er nemmest, men alligevel 
tænker jeg ikke det nytter noget når 
vi bare tvinger folk til at tale mere 
dansk, det er vigtigt at de tales i 
institutionerne og at nye familier der 
kommer til mindretallet også lærer 
sproget, men når der så er andre 
sammenhæng hvor man tager en 
snak på tysk, skal det ikke ses som 
det problem der ødelægger vores 
fremtid.  
Og jeg håber også på at der ikke 
kommer flere opsang med hensyn 
til sproget fra flere danske politi-
kere, fordi det ikke er med til at løse 
udfordringen. 

Når jeg så kommer tilbage til mit 
udgangsspørgsmål hvilket Sydsles-
vig vi skal vise og hvad Sydslesvig 
egentlig er, så mener jeg at en hver 
af os skal vise det Sydslesvig han 
eller hun selv kender og elsker og 
det er klart at det ikke kun findes et 
Sydslesvig. 
Mit Sydslesvig er et der holder sam-
men, et der varetager historien og 
et der kæmper for at den danske 
kultur forbliver her og knytter bånd 
til Norden! Vi har internt brug for 
en bedre dialog og en bedre ind-
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I Ældreklubben har vi igen haft nog-
le fornøjelige møder i Forsamlings-
huset. Eet af dem var med PÅSKE-
LOTTO på programmet, hvor alle 
kunne gå hjem med en lille ting fra 
”gavebordet”. Nogle af gevinsterne 
køber vi, mens andre er foræringer 
fra glade givere fra Klubben - og 
TAK for dem.

I Årsmøde-ugen ses vi til denne 
sæsons sidste almindelige møde in-
den vi afslutter årets program med 
”Udflugten til Løgumkloster og 
omegn” den 18.06.19.
Her er ALLE hjertelig velkommen 
- se annoncen andet sted i bladet 
- og tilmeld Jer ved ElseMarie eller 
på hendes telefonsvarer.

Det kommende års program vil 
kunne læses i næste nummer af 
Bladet, og her er datoen for det før-
ste møde, der bliver tirsdag den 
20. august 2019 kl. 15:00 - 17:00. 

Skovlund Ældreklub

Vi glæder os til at se den trofaste 
kreds af 60+’ere fra vores egn. 
Samtidig vil vi gerne byde velkom-
men til ”nye” ansigter, der måske 
har overvejet at være med i dette 
fællesskab. Kom og få en kop kaffe, 
en hjemmebagt bolle og en god 
snak i en hyggelig og fornøjelig 
kreds.  

Hjertelig TAK for dette foreningsår, 
rigtig god sommer og mange hilsner 
fra
Else Marie R-P og Kirsten laC
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Skovlund Ældreklub

ÆLDREKLUBBENS SOMMERUDFLUGT 
tirsdag den 18. juni 2019 

går til 
”LØGUMKLOSTER - og omegn” 

og ALLE er velkomne til at deltage  

 

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

 I Løgumkloster ser og hører vi om byen, kirken og refugiet. 
 

 Som sædvanlig nyder vi ”en dansk frokost ” og ”kaffe & kage” på gode 
spisesteder. 

 

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

På godt gensyn og de bedste hilsner 
Else Marie R-P og Kirsten laC 
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Valsbøl og omegns Folkedansere

Vi afslutter denne sæson med en 
grillaften hos Ellen den 19. juni.

Den nye dansesæson begynder vi 
med en udflugt til Nolde museet, 
og vi vil derefter danse hver første 

onsdag om måneden kl. 19.30 på 
Valsbølhus.

Vi ønsker alle en dejlig sommer.

På foreningens vegne
Tutti 
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JUNI
Søndag den 02. kl. 09.30 Gudstjeneste i Medelby Danske Skole

Søndag den 02. kl. 11.00 Gudstjeneste i Forsamlingshuset Skovlund

Mandag den 03. kl. 17.00 SSF - Sysselklub i Forsamlingshuset 
Skovlund

Onsdag den 05. kl. 15-17 Onsdagskaffe på Valsbølhus. Jørgen Kühl 

Fredag den 07. kl. 13-14.30 Skolen - førskolebørn på besøg i 
SFO-hyggestuen

Søndag den 09. kl. 10.00 Dansk/tysk gudstjeneste i Nr. Haksted kirke 
(pinsedag)

Søndag den 09. kl. 15.00 Dock Yard 2019 ved Jugendpark 
Schlachthof

Onsdag den 12. kl. 10.30-12.30 Skolen - bogbus til skoleelever

Onsdag den 12. kl. 11.15-11.50 Skolen/Kirke - pinsegudstjeneste for 
eleverne

Lørdag den 15. Flagets dag

Søndag den 16. kl. 14.00 Gudstjeneste på Valsbølhus. 
Efterfølgende konfirmandindskrivning

Mandag-fredag 17.-21. hele ugen Skolen - emneuge i Valsbøl

Tirsdag den 18. kl. 10.00 Ældreklubben - danmarks-udflugt, 
heldagstur

Torsdag den 19. Folkedansere - sæsonafslutning med 
grillning hos Ellen

Fredag den 21. kl. 13.-15.30 Skolen - Sommerfest skolen og SFO i 
Valsbøl

Søndag den 23. kl. 17.30 Sankt Hans på Valsbølhus med 
andagt/gudstjeneste

Onsdag den 26. Bogbussen kommer

Torsdag den 27. Læsekredsaften

JULI
Sommerpause

AUGST
Tirsdag den 13. kl. 10.30-12.00 Skolen - Indskoling af nye elever

Tirsdag den 20. kl. 15-17 Ældreklubben - første møde efter 
sommerpausen

Ret til ændringer forbeholdtKalender
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Skolen 
 Sommerferie: 
   Første feriedag: Mandag den 01.07.2019  
    Sidste feriedag: Fredag den 09.08.2019

SEPTEMBER
Søndag den 01. DEADLINE for bladet

Tirsdag den 03. SSF Flensborg Amt - delegeretmøde

Torsdag den 05. Bogbussen kommer

Lørdag den 14. SSW Landsmøde

OKTOBER
Onsdag den 23. 14.30 SSF Flensborg Amt/Humanitært udvalg - 

efterårsfest 60+ på Flensborghus

Onsdag den 23. Filmaften på Valsbølhus

NOVEMBER
Lørdag den 09. kl. 9.00 SSF Landsmøde

Ret til ændringer forbeholdtKalender

Børnehaven
 Sommerferie: 
  Første lukkedag: Mandag den 08.07.2019  
   Sidste lukkedag: Tirsdag den 30.07.2019
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Skolen

SKOLEN
Vi har igen haft 
et spændende og 
rigtig godt skoleår 

med nogle forandringer. Vi har fået 
nye elever, en ny pedel og en ny 
lærer, der både kan spille guitar og 
klaver. Vi har fået mere udstyr til 
vores SFO, flere musikinstrumenter 
og et pædagogisk læringscenter 
oppe ved siden af vores personale-
rum.
På skolen har vi flere digitale abon-
nementer og derfor er det så godt, 
at vi har valgt at investere i flere 
bærbare og Ipads, så næsten hver 
elev kan låne én hver i undervisnin-
gen. 
Med en holdning, hvor vi ved, at 
forandringer altid er en naturlig del 
af den pædagogiske verden, finder 
vi fælles en vej, så vi kan være med 
til at omsætte ændringerne. Foran-
dring fryder, siger man jo og hvis 
det gribes an, så det bliver positivt 
for eleverne og giver mening for for-
ældrene og os, så lever talemåden 
op til sit indhold. Således anvender 
vi for eksempel nye lærerplaner og 
vore årsplaner afspejler allerede 
et større fokus på læringsmål. Vi 
evaluerer oftere med tabellariske 
oversigter, der uddyber, hvad der er 
gået godt og hvad der kan forbed-
res i den faglige indsats.

Arrangementer
Ved vores årlige affaldsindsamling 
fik vi samlet omkring 12 kilo affald 
og det er altid en fornøjelse at være 
med til at bevidstgøre hinanden om, 
at vi skal tænke os om og passe på 
vores natur.

Fra den 14. til den 17. maj tager 
indskolingen på et fælles lejrskole-
ophold i Rendbjerg sammen med 
Jonna og Lis. For nogle af eleverne 
er det første gang, de skal være på 
et længere ophold sammen med 
klassekammeraterne. Det bliver 
nogle dejlige dage med fokus på 
positivt samvær og fælles udforsk-
ning af området omkring lejrskolen. 

Maj er som altid præget af flere 
teammøder om elevernes sociale 
og faglige udvikling. Det er en god 
rutine, som vi er glade for og mø-
derne er forberedelse til skole-
hjem-samtalerne med alle eleverne 
og deres forældre.

Samarbejdet med Sundhedstje-
nesten kommer 6. klasse til gode 
denne måned, hvor der er sund-
hedssamtaler for dem. De har først 
en time fælles med vores skolesy-
geplejerske, hvor de taler om pu-
bertet og dernæst enkelt samtaler 
om deres trivsel.
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Skolen

Igen i år kan vore elever deltage i 
svømmeundervisning takket være 
en ordning med Skovlund amt, hvor 
vi får understøttelse af en uddan-
net svømmelærer. På den måde 
får eleverne fra 3. til 6. klasse 
undervisning hver anden gang i 
gymnastiktimerne i svømmebadet i 
Skovlund. 

Atletikstævnet i maj er elever, der 
går i 4. til 6. klasse i fuld gang med 
at forberede sammen med deres 
idrætslærer. De tager til Læk stadi-
on og afprøver hver især forskellige 
discipliner.

Vi er så heldige, at eleverne i 5. og 
6. klasse er inviteret på tur med la 
Cour i maj. Vikingebyen Hedeby og 
det historiske voldsanlæg Dannevir-
ke er blevet optaget på Unesco-ver-
densarvslisten sidste år og vi havde 
vores udstilling om vikingetiden 
efter emneugen op til Årsmødet. Så 
det passer bare så fint, at eleverne 
har fået mulighed for at komme på 
en udflugt med deres lærere sam-
men med vores tidligere konsulent 
Kirsten la Cour. 

I juni holder vi vores første skole-
gudstjeneste med vores nye præst. 
Vi glæder os til samarbejdet og er 
spændte på gudstjenesten. Vores 

præst er god til at komme til arran-
gementer på skolen, så flere kender 
hende allerede.

I anledning af 800 året for Danne-
borg den 15. juni 2019 vil vi fejre 
flagets fødselsdag med en lille mor-
gensamling omkring flaget fredag 
den 14. juni her på skolen i Skov-
lund. Et er legenden om flaget og 
noget andet er fakta. At Dannebrog 
er meget gammel er der klare bevi-
ser for. Ingen andre steder i verden 
findes vidnesbyrd om over 600 års 
brug af et flag som vores – derfor er 
Dannebrog verdens ældste natio-
nalflag, der stadig er i brug – og det 
skal da fejres.

Vi holder vores emneuge om cir-
kus i Valsbøl fra den 17. til den 21. 
juni. Hele ugen arbejder vi med cir-
kusemnet i klasserne og øver flere 
ting i fællesskab. Til sommerfesten, 
der er årligt tilbagevendende sam-
men med SFO, vil vi vise noget af 
det, som eleverne har fornøjet sig 
med i emneugen. 

Vi har sidste skoledag den 28. juni, 
hvor vi siger farvel til 6. klasse, der 
består af 11 elever. 
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Første skoledag er den 12. august 
og vi holder indskoling den 13. 
august.

Den 1. september er der igen for-
eningens dag i Skovlund, hvor alle 
foreninger – både tyske og danske 
hygger sig med diverse aktiviteter i 
fællesskab. 

SFO-hyggestuen:
I denne tid, som i de foregående år, 
står SFO´en på den anden ende 
med rekorder.

Med udgangspunkt i bogen ”Børne-
nes rekordbog” kaster vores SFO-
børn sig ud i det ene rekordforsøg 
efter det andet, og sætter den ene 
flotte rekord efter den anden.

Vi håber naturligvis på, at rigtig 
mange børn bliver optaget i rekord-
bogen, men vi må have tålmodig-
hed, vi får først besked hen i foråret 
om alle er blevet optaget.

Mange børn har været i gang med 
at lave hemmeligheder til den 2. 
søndag i maj, og de glæder sig 
meget til at kunne aflevere hemme-
ligheden.
I de kommende uger skal vi i gang 
med forberedelserne til vores fælles 

Skolen

sommerfest, børnene skal i gang 
med at skaffe sponsorer til deres 
tombola, de skal selv lave spæn-
dende præmier sammen med en 
voksen, og vi skal i det hele taget 
have koordineret festen og alle for-
beredelser. En spændende tid, som 
vi alle nyder.

Foråret har meldt sin ankomst, alt 
springer ud og vores lille egernven 
er atter på legepladsen. Det er altid 
spændende at følge med i naturens 
gang i om omkring legepladsen. 
I morgenpasning arbejder vi med 
mange forskellige ting, i øjeblikket 
laver børnene deres egne planeter 
i gamle pizzabakker og karton, som 
de farvelægger med flydende akva-
relfarver. Vi går meget op i at gen-
bruge materialer fra dagligdagen, 
og det kommer der mange sjove 
ting ud af.

Børnene i SFO leger meget på 
hele udeområdet og benytter både 
diverse køretøjer og inlinere i sko-
legården. De er meget optaget af 
deres lege og bevæger sig hurtigt 
rundt. Vi taler selvfølgelig med 
børnene om, at de altid skal være 
opmærksomme og passe rigtig godt 
på sig selv. Vi ved også godt, at alle 
voksne, der kører op i skolegården 
med bil, passer rigtig godt på vores 
skolebørn - tak for det  :-)
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Skolen

På skolens vegne 
De bedste hilsner med ønsket om 
en dejlig sommer til alle.

Anne Clausen
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YDUN

Vi nærmer os sommeren og kan 
sige, at YDUN også i år har haft 
fine aktiviteter i gang. Der har væ-
ret to hold med børnegymnastik, 
både for de allermindste fra vug-
gestuen og børnehaven samt de 
yngre skolebørn. Vi mødes igen om 
torsdagen efter sommerferien. De 
nøjagtige tidspunkter og gruppeind-
delinger følger med en invitation 
efter ferien. 

Jørgen har stået for fodbold til bør-
nene om tirsdagen. Efter mange 
år som aktiv træner, har Jørgen 
besluttet sig for at stoppe. Vi håber 
snart at kunne finde en efterfølger. 
Der skal lyde et stort tak til Jørgen 
fra os allesammen -  både børn, 
forældre og foreningen for en stor 
indsats i alle de mange år og for 
mange glade fodboldbørn og sjove 
og aktive tirsdag eftermiddage. 

Er du voksen og har 
lyst til boldspil? Så 
kan du henvende 
dig til Burkhard 
Wolz, der har startet 
et voksenhold op, 
som er aktiv i hallen 

i Valsbøl torsdag aften. Vi glæder 
os til at se dig. 

Ligger du inde med gode idéer, vil 

tilbyde en sjov eller sportslig aktivi-
tet eller har lyst til at være træner, 
så hører vi altid gerne fra dig. 
Vi ønsker alle en dejlig, solrig som-
mer.

Venlig hilsen på foreningens vejne 
Jonna Rebentisch



21

Sysselklub

Der er altid godt gang i den hver den første mandag i måneden.
Og første mandag i maj var ingen undtagelse. 14 var mødt op, og sågar 
havde der været 3 afbud.
Hvad kan det ikke ende med.
Strikkepindene gløder til karklude, sokker, handsker og sjal. Hæklenålen 
var i gang til indkøbsnet.
Der laves de smukkeste små perleengle.

I april lærte vi en foldeteknik af aviser til ”poser”, som kan benyttes i skral-
despanden i stedet for plastikposer.

Som altid tilbringes et par hyggelige timer sammen.

Kom frisk og tag en ven med. I vil ikke fortryde det. Der kan altid sættes et 
ekstra bord til.

På Sysselklubbens vegne
Else Marie
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Læsekreds

Læsekredsen mødtes den 22. maj, 
hvor vi snakkede om Merete Pryds 
Helles: Folkets Skønhed.

Vi kan nå endnu en bog inden som-
merferien og det bliver: Glasslottet 
af: Jeannette Walls.

“Glasslottet er så sjov, at det gør 
ondt…” – Information, Glæd jer til 
dette vidunder af en erindringsro-
man.
En sensation verden over med 
mere end 2,5 mill. Eks. Solgt alene i 
USA, tre år på New York Times 
Bestsellerliste og oversat til 22 
sprog.

Glasslottet er blevet filmatiseret. 
Tiny forsøger at rekvirere filmen til 
sidste Læsekredsaften inden som-
merferien 27. juni.

På Læsekredsens vegne
Tiny og Else Marie



23

Bogbussen
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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 



24

Mad

Creme de Cassis

Det skal du bruge:
• 1 kg solbær
• 1 kg sukker
• 1 liter vodka

Inden næste Blad udkommer, skal de, som har en solbærbusk eller to i 
haven igang med at plukke bær. Solbærmarmelade er altid et hit, MEN 
skulle der være 1 kg tilovers, kan I prøve at lave Creme de cassis.

Og sådan gør du:
Solbær, sukker og vodka sættes på glas og stilles mørkt. Det omrøres 
et par gange.
Første søndag i advent er koncentratet klar.
Sies og hældes på flasker.

En lille smule i et hvidvinsglas. Fyld op med hvidvin og I vil nu kunne 
nyde en dejlig Kir.

Er der en særlig lejlighed, kan man servere en Kir Royal. Det er med 
sekt eller champagne i stedet for hvidvin.
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Lidt af hvert

Filmaften på Valsbølhus

Tirsdag den 26. marts havde vi premiere. 
Filmaften på Valsbølhus med KVINDEN I 
GULD. Invitiativtagerne synes selv, det var 
en succes. Omkring 20 havde fundet vej til 
Valsbøl.

Vi vil gerne gentage successen til efteråret 
og har reserveret Valsbølhus den 23. ok-
tober. Det vil blive efter samme model som 
sidst.

Hvilken film, der vil blive vist, ligger endnu 
ikke fast. Vil være klar til næste nummer af 
Bladet.



26

Lidt af hvert
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SSF Skovlund-Valsbøl
Formand: Leif Jansen, Schmiedestr. 22, 24980 Hørup, 0162 5775084, ssf-skovlund-valsboel@web.de 

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

SSW Skovlund og Omegn
Formand: Erik Schaller, Westerheide 2a, 24980 Skovlund

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

Præstegården
Præst: Alena Strelow, Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl, strelow@kirken.de

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
Buchauweg 4, 24980 Skovlund, 04639 405
Leder: Vivien Bossemeier, Vivien.Bossemeier@skoleforeningen.org
Samarbejdsrådets formand: Birte Schwitzkowski

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

Adresse- og telefonliste Lidt af hvert

NICE to be NICE – Gambia e.v.

Mon ikke vi alle (som bruger briller) kender til det?
Vi smider ikke de gamle i skraldespanden. Gemmer dem måske for en 
sikkerheds skyld eller af anden årsag.

En medarbejder på Centralen for Undervisningsmidler modtager med 
glæde brugte briller uanset styrke og formidler dem videre til kontakter, 
hun har i Gambia.

Hvis I ligger inde med gamle briller, I vil af med/ donere, kan I aflevere til 
undertegnede ved lejlighed. Jeg sørger for, de kommer videre til rette 
vedkommende.

Hilsen 
Else Marie
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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
2/2019P 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


