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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: Kristin Jannsen

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

Adresse- og telefonliste Lidt af hvert

Tag med Flensborg Amt på juletur til Odense og H.C. Andersens 
julemarked.

H.C. Andersens julemarked ligger i den historiske bydel omkring 
Møntgården og H.C. Andersens Hus. Markedet fremstår meget ukom-
mercielt, med hyggelige boder og mennesker klædt i historiske og 
eventyrlige gevandter. Måske ser du Pigen med svovlstikkerne eller 
Kejserens nye klæder. Der demonstreres gammelt håndværk og emner 
af gammeldags jul.

Udover det, er Odense Danmarks 3. største by og har en fin gågade 
og mange spændende museer. Man kan bl.a. se både H.C. Andersens 
fødehjem og H.C. Andersens museum. 
Det lille museum Tidens Samling har i år særudstillingen ”Ung i 60’erne”, 
som viser datidens nye trends indenfor mode og musik.

Afgang kl. 8.00 fra EXE Flensborg ved ”Marktwache”. Vi tager hjem 
fra Odense kl. 16.30.

Der er begrænsede pladser.

Pris - kun bus: 
15 €  - voksne SSF-medlemmer
20 €  - voksne ikke-medlemmer
  6 €  - børn op til 18 år
Små børn 0-3 år kører med gratis

Bindende tilmelding og betaling kan ske indtil fredag den 29. novem-
ber 2019 på Sekretariatet for Flensborg Amt, tlf. (0)461 14408-155 eller  
-156 og til flamt@syfo.de.  

Husk Ausweis og Danske Kroner. 

Tag med Flensborg Amt 
på juletur til Odense

Lørdag den 7. december 2019 kl. 8.00

Ret til ændringer forbeholdes

Adresse- og telefonliste
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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: 24. juli 2020 

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 
optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.
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Klubber lever af, at medlemmerne 
mødes. Sådan er det også for 
Ældreklubben i Skovlund-Valsbøl. 
Siden den 18. februar har vi dog 
ikke set hinanden og alle møderne 
i marts, april og maj blev aflyst lige-
som udflugten i juni blev det. 
 

Der er dog heldigvis liv i os endnu, 
og vi vil gøre alt for, at det også er 
tilfældet, når vi kan genoptage vore 
møder i Forsamlingshuset - forhå-
bentlig i eftersommeren 2020.

Normalt laver vi et program for 
møder i det kommende år, og 
offentliggør den her i Bladet inden 
sommerferien begynder. Sådan 
bliver det ikke i år. Vi må afvente, 
hvornår tilladelserne for møder for 
grupper på omkring 20 personer 
kommer, og hvordan de ser ud. 
Til den tid modtager alle medlem-
mer af Ældreklubben et brev med 
posten. 

 

Et arrangement ligger dog allerede 
færdigt, idet vi flytter hele pakken 
for „Sommerudflugten til Sild“ til 
2021. Det betyder, at også pastor 
Jon Hardon Hansen er klar til at 
tage imod os til næste år. Det er vi 
glade for, og TAK til Sild-præsten 
for det.

Et par af Ældreklubbens medlem-
mer har sagt ja til at dele nogle af 
deres oplevelser i denne corona-tid 
med os alle. 1000 TAK til Alwine 
Bracke og Gerda & Lorenz Lund 
for deres bidrag. Måske også andre 
har lyst at skrive lidt om denne helt 
anderledes tid? Vi tager gerne imod 
og finder gerne plads til fortællin-
gerne i næste nr. af Bladet. Det 
kommer i september 2020.

Med de bedste ønsker om en rar 
sommer med godt helbred for alle 
familier 
 

sendes rigtig mange hilsner fra
Else Marie R-P og Kirsten laC

Skovlund Ældreklub
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Skovlund Ældreklub
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Skovlund Ældreklub

Den 5. marts var vi til Gerdas lille-
søsters 70 års fødselsdag i Dan-
mark. Det var sidste gang vi var 
over grænsen inden den blev lukket 
den 16. marts.

Bang!! så var det slut med at fejre 
alle familiefødselsdagene i marts 
måned.  Men den 29. var det Lo-
renz fødselsdag, og det syntes 
børnene skulle fejres. Kirsten og 
familie kørte til Sofiedal og vi kørte 
til Fehle. Der er spærret med store 
sandsække + bomme. Hver især 
havde klapbord og -stole med samt 
termokande og kage. Der blev råbt 
hurra og viftet med Dannebrog, så 
det var en lyst.

Det var en kold fornøjelse, kaffen 
blev kold i kopperne, men vi havde 
taget vintertøj på, så vi hyggede 
os et par timer inden det blev for 
koldt om ørene. Der kørte et par 
politibiler forbi, men de smilede og 
vinkede, de syntes vist, at det så 
sjovt ud.

De landmænd, der har marker på 
begge sider af grænsen, kom i 
knibe den første tid. Bønderne på 
begge sider af grænsen skrev til 
henholdsvis Mette Frederiksen og 
Daniel Günther og protesterede.  
Det gav resultat, nu har de særlig 
tilladelse til via en kode at lukke 
bommene op, så de kan komme 

”Grænsekaffe”, familiebesøg og tanker
Gerda & Lorenz Lund fortæller, hvordan denne corona-tid går for dem

Lorenz Lund fejrer fødselsdag ved grænsen 
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Skovlund Ældreklub

igennem. Mens vi var der, kom der 
flere store landbrugskøretøjer og 
kørte igennem, så det var ren un-
derholdning.

Ugen efter kom Kirsten og Klaus 
igen, da var vejret fint, så da kom 
de på motorcykler - til ”Grænse-
kaffe”. Et par dage senere var det 
Helga, Torben og Paola, som kom 
til ”Grænsekaffe”. Paola viste sit 
strikketøj frem og sine malede sten.

Dagen efter tog Jens + Niels og 
Tanja med deres 4 drenge turen til 
Sofiedal/Fehle til ”Grænsekaffe” - 
hyggeligt, nu havde vi alle været 
sammen. I lørdags vovede Helga 
sig helt ned til os, det gik godt, og 
vi hyggede os i haven.

Men, vi savner jo samværet med 
alle vores venner, især ældreklub-
ben og menigheden. Stor tak til 
Else Marie, Ellen og Kirsten for de 
hilsner I har sendt, det har varmet 
utroligt meget.

På DR1 har vi sunget morgensang 
med Phillip Faber. Han er meget 
dygtig og charmerende. Hver fre-
dag aften har der været ”Syngsam-
men” også på DR1, hvor forskellige 
kunstnere har spillet og sunget en 
time, - det har været rigtigt godt. 
Om søndagen har vi på DR2 
kunnet følge gudstjenester fra 
Domkirker i Danmark.

Underligt er det at gå på indkøb og 
kun møde formummede menne-
sker. Ellers er det jo en skøn tid, 
hvor bøgen er sprunget ud og for-
skellige buske og planter blomstrer. 
Vi er heldige at bo på landet, hvor 
vi kan gå ud at nyde naturen.

Med venlig hilsen 
Lorenz og Gerda

Vi siger TAK, fordi I tog imod op-
fordringen til at skrive disse fortæl-
linger.
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Skovlund Ældreklub

I denne Coronatid 
Jeg har hus, have og naboer, der 
tager mig med på indkøb. Der er 
nok til, at man kan få tiden til at gå 
normalt. Børnene ringer, jeg ringer, 
vi kan se hinanden på FaceTime, 
men man savner samværet. 
1. påskedag var den værste dag, 
hvor børnene jo ikke kom hjem.

Men så fik jeg en idé. Mine kejser-
kroner var så flotte. De blev foto-
graferet, og så sendte jeg et billede 

med en påskehilsen fra min IPad til 
både børn og børnebørn. Det tog 
tid, men det hjalp på humøret. Man 
får jo også hilsener tilbage. Nu er 
det flere måneder siden jeg har set 
børnene. Man bliver alligevel lidt 
ked af det efterhånden. Så må man 
jo ud for at komme på andre tanker. 
Nu vil jeg glæde mig til at se jer 
igen allesammen.

Kærlige hilsener
Alwine

Foto taget af Alwine
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Skolen

Med skoleluknin-
ger på grund af 
Coronavirus har 
vi fået ændret 
hverdagen. Vi 

praktiserer fjernundervisning med 
Teams O365. Microsoft 365 er en 
cloudløsning til skoler og virksom-
heder, hvor vi har de klassiske Mi-
crosoft programmer Word, Excel og 
PowerPoint online. Derudover har 
vi blandt andet også Teams, der er 
et samarbejdsværktøj, hvor vi kan 
oprette klasserne. Vi kan chatte 
med hinanden og aftale møder on-
line. Dernæst kan vi både samle og 
dele dokumenter med hinanden. 
Eleverne kan finde ugeplanerne 
hver uge og aflevere deres opga-
ver online. Det er et helt fantastisk 
værktøj, som skolens lærere har 
været på kursus i og derfor var vi så 
langt, at vi med fælles hjælp kunne 
etablere de sidste ting, der gjorde, 
at vi kunne få alle eleverne på.
Fra skolens side sender vi en stor 
TAK til alle forældre for deres måde 
at bakke op omkring skolen og un-
dervisningen. Ved fælles hjælp har 
vi fået alle eleverne på Teams og 
rigtig mange arbejder så fornuftigt 
og selvstændigt med opgaverne 
– det er virkelig flot og grund til at 
rose både medarbejdere, elever og 
forældre for en så fornuftig håndte-

ring af en helt anderledes hverdag. 
Alle har vi endnu mere kontakt med 
hinanden – det giver os tryghed og 
i fællesskab får vi fokus på, at en 
struktureret hverdag hjemme er et 
godt udgangspunkt for at støtte op 
om børnenes læring.

Vi er kommet langt i fjernundervis-
ningen og vil fastholde brugen af 
Teams og 365 skole – også frem-
over. Alle elever og pædagogiske 
medarbejdere har gratis adgang 
til Microsoft 365. Klasselærerne 
holder onlinemøder over Teams og 
taler med deres elever om faglige 
ting og om hvordan vi skriver til 
hinanden. Netetik bliver helt auto-
matisk en del af vores fjernunder-
visning og vi lærer det bedst ved at 
tale om gode regler og vise, hvor-
dan vi også overholder reglerne. 
Alle faglærere sender ugeplaner 
til eleverne og vi er i tæt dialog 
omkring opgaverne. Nogle læser 
online med deres elever, andre skri-
ver med eleverne om deres faglige 
udfordringer, eller vi taler sammen. 
Vi har så tæt kontakt til både foræl-
dre og elever, at det er med til, at vi 
som skole tænker, at vi i hvert fald 
gør vores til, at krisen håndteres på 
bedste vis og med alle de mulig-
heder, som vi har.
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Skolen

Vi har en gruppe af børn, der er i 
nødpasning i det tidsrum, der er 
behov for pasning. Det er stadig for-
beholdt de få med systemrelevant 
arbejde at gøre brug af nødpasnin-
gen og kun i det absolut nødven-
dige omfang, som arbejdet kræver. 
Nødpasning begynder kl. 7.50 og 
børn skal afleveres før kl. 8.00 eller 
efter 8.15. 

Vi genåbner skolen skridt for 
skridt og med en masse for-
holdsregler:

Der vil være fjernundervisning frem 
til sommerferien, men vi må give 
eleverne mulighed for at modtage 
matrikelundervisning i forskellige 
faser, hvor de fysisk kan være på 
skolen (matriklen).
Fra den 06. til den 08. maj er der 
skolegang for 6. klasse. 
Fra den 11. maj er der skole for 6. 
klasse hver mandag, onsdag og 
fredag. 
Fra den 12. maj skal 4. klasse i 
skole hver tirsdag og torsdag.
Fra den 25. maj må indskolingen og 
3. klasse ligeledes komme i skole. 
Så mangler vi kun en dato til 5. 
klasse, der selvfølgelig også får lov 
at komme på skolen før ferien.
Nødpasningen har første prioritet 

og i øjeblikket har vi to grupper. Ved 
matrikelundervisning begrænser vi 
antallet af elever, så vi hele tiden 
kan sikre en fornuftig afstand og 
mindst mulig kontakt med andre. I 
undervisningen fokuseres der på 
hovedfagene dansk, tysk, matema-
tik og engelsk og der er kun to læ-
rere til stede samme dag, der deler 
undervisningen i klassen.

Eleverne møder i skole fra kl. 8.00
til 8.15 og får fri fra kl. 11.50 til 
12.00. 
Forældre må ikke gå ind i skole-
bygninger, da vi endnu har ”Betre-
tungsverbot” og børn afleveres ved 
den røde streg. Vi husker, at vi skal 
undgå al form for forsamling, så 
afleveringen af elever er kort. Der 
skal altid være en afstand på 1,5 m 
til andre.
Der kører busser og det er selv-
følgelig et krav, at børnene bruger 
mundbeskyttelse i busserne. Al un-
dervisning og nødpasning foregår i 
Skovlund, så vi undgår fælles bus-
kørsel til Valsbøl. 

En dag på skolen ser meget an-
derledes ud. Vi har udarbejdet en 
hygiejneplan både for rengøring, 
personalet og eleverne. 
Eleverne kommer i forskellige tids-
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Skolen

intervaller og vi holder pauser for-
skudt fra hinanden. 
Vi spørger ekstra ind til, om alle har 
det godt og er raske.
Alle skal vaske hænder, før de må 
ind i klasserne og vi står i rækker 
med god afstand. 
I hovedbygningen har vi en indgang 
til klassen og en anden udgang, der 
er synliggjort med en snor, der deler 
gangen. 
Vi gennemgår forholdsreglerne hver 
dag og der er oversigter i klasserne. 
Når vejret tillader det, arbejder vi 
ude i det fri og hver elev har sin 
egen måtte eller tæppe, som de 
sidder på. 
Fællesskab skriver vi med stort her 
på skolen, men i disse tider kan vi 
hverken dele ting eller mad med 
hinanden. 

Vi taler meget om, at det vi gør 
skal give mening i forhold til at 
forebygge smitte med COVID-19, 
og at vi alle skal minde hinanden 
om at følge reglerne. Vi må lytte til 
hinandens ængstelse og huske, at 
ængstelse også har medført, at vi 
alle ændrer adfærd og passer på 
os selv og hinanden, men æng-
stelse ikke må kamme over i angst. 
Struktur har hjulpet mange igennem 
de mange uger med lockdown og 
ritualer, og rutiner er også med til 
at give tryghed. Dernæst må vi alle 
minde hinanden om, at det går over 
og bliver godt igen!

Sender de bedste hilsner 
Pas godt på dig selv og hinanden

På skolens vegne
Anne Clausen
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Ret til ændringer forbeholdt

MAJ
Søndag den 31. kl. 10.00 Dansk-tysk gudstjeneste i Nr. Haksted sognekirke 

(Pinsedag)

JUNI
Mandag den 01. kl. 15-17 Menighed - Sommer kom sammen

Søndag den 07. kl. 10.00 Gudstjeneste på Valsbølhus (Trinitatis søndag)

Søndag den 14. kl. 12.00 Gudstjeneste på Valsbølhus (1.s.e.t.)

Mandag den 15. kl. 15-17 Menighed - Sommer kom sammen

Søndag den 21. kl. 12.00 Gudstjeneste på Valsbølhus (2.s.e.t.)

Søndag den 28. kl. 12.00 Gudstjeneste på Valsbølhus (3.s.e.t.) og 
konfirmandindskrivning

Kalender
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Filmaften

Filmen ”Skyggen af Emma” er af-
leveret, MEN bestilt igen til oktober-
filmaftenen på Valsbølhus. 
 

I håb om, at så meget som muligt 
har normaliseret sig og hvor vi 
håber, du vil tage din nabo med.

Beskrivelse:
Drama, der foregår i tredivernes 
København. Den tolvårige Emma 
stikker af fra sit kolde velhaverhjem 
og får det til at se ud, som om hun 
er blevet kidnappet ligesom Charles 
Lindberghs barn. I miljøet omkring 
værtshuset Nøsen på Nørrebro 
træffer hun den svenske kloakarbej-
der Malthe. De er begge isolerede 
mennesker, og der opstår et sær-
egent venskab imellem dem.

FILMAFTEN 
på Valsbølhus

Hilsen
Tiny og Else Marie
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Kirken

GUDSTJENESTER
31. maj          kl. 10 
Nørre Haksted kirke    Pinse  
                    Dansk/tysk

7. juni      kl. 12 
Valsbølhus           Trinitatis søndag

14. juni       kl. 12
Valsbølhus     1.s.e.t.

21. juni       kl. 12
Valsbølhus     2.s.e.t.

28. juni       kl. 12
Valsbølhus     3.s.e.t. 
             Konfirmandindskrivning

I juni afholdes der andagter på Valsbøl-
hus.
Det sker hver søndag kl. 12:00, hvor vi 
starter med at lytte til Hoffnungsläuten.
Du bedes tilmelde dig hos præsten og, 
for en sikkerhedsskyld, medbringe en 
mundmaske.
Der kan selvfølgelig ske ændringer, 
derfor bedes du holde dig opdateret i 
Flensborg Avis eller ringe til præsten.

Hvor kan jeg se hvor og hvornår de 
næste gudstjenester afholdes?
Du kan altid kigge i det aktuelle kirke-
blad, som blandt andet kan findes på 
hjemmesiden. Flensborg Avis offentlig-
gører også gudstjenestetidspunkter og 
sted.

Konfirmander 2019/2020
Grundet den aktuelle situation har vi 
været nød til at udskyde årets kon-
firmationer, som skulle have været  
den 21. maj 2020.

En ny dato for konfirmationerne er 
endnu ikke fundet, men offentliggøres, 
når denne er fundet.

Konfirmandindskrivning 2020/2021
Der afholdes konfirmandindskrivning 
søndag den 28. juni på Valsbølhus.
Kl. 12:00 afholdes der en andagt og  
efterfølgende kan kommende kon-
firmander indskrives. Der kræves  
tilmelding til andagten hos præsten.
Du bedes medbringe følgende:
• fødselsattest
• dåbsattest, hvis haves
• din forældremyndighed til at  

underskrive

Der forventes, at konfirmationerne af-
holdes Kristi Himmelfartsdag, 13. maj  
2021. Nærmere informationer herom 
følger, når der vides hvor mange kon-
firmander det kommende hold består  
af og hvor disse bor.

Undervisningen afholdes om tirsdagen 
på Valsbølhus mellem kl. 14:15-15:45.

Onsdagskaffe på Valsbølhus
Grundet den aktuelle situation, 
afholdes der ikke det traditionelle 
onsdagskaffe i juni og juli.
Vi håber at kunne starte igen den 
5. august. Her har vi inviteret Cecilie 
Brask til at fortælle om pilgrimsvandrin-
ger.

Sommer kom sammen
Den 1. og den 15. juni vil vi gerne byde 
på en hyggelig eftermiddag. Det er 
mellem kl. 15-17.
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Kirken

Det bliver i haven på Valsbølhus, og du 
bedes selv at medbringe dine drikke-
varer, kage og lignende.
Vi vil mødes for at snakke, synge og 
hygge, for det har vi brug for.

Da situationen på nuværende tidspunkt 
stadig er usikker, bedes du holde dig 
opdateret i kirkebladet, på hjemme- 
siden, Facebook eller Flensborg Avis. 
Du kan også ringe til præsten og  
forhøre dig om situationen.
Der er PÅKRÆVET TILMELDING til 
præsten, så at vi har et overblik over 
hvem og hvor mange der kommer. 
Dette skal vi gøre af sikkerheds- 
mæssige årsager.

Præstelivet under Corona
Corona overrandte os på en sådan 
måde, at vi ikke fik mulighed for at  
mødes mere fra den ene dag til den 
anden. Samtlige møder er aflyst, ud-
skudt eller flyttet på telefonen eller 
online. Gudstjenester afholdes for man-
ges vedkommende foran skærmen, og 

selvom både Danmark og Tyskland er 
ved at genåbne landene, tager det  
formentlig noget tid, før vi igen kan  
mødes på den gamle måde, blot med 
flere forholdsregler.

Jeg har brugt mange timer foran com-
puterskærmen, langt flere end jeg el-
lers plejer at bruge. Samtidigt ringer 
jeg også meget mere sammen med 
forskellige folk. I menigheden har vi nu 
for alvor fået gang i vores Facebook 
side og vores Instagram account, hvor 
sidstnævnte bliver fulgt tæt af konfir-
manderne. Dette er dejligt og den del 
er jeg faktisk lidt glad for at have kunne 
kikstartet nu.

Nu, hvor vi endelig (!!) har fået lov til at 
åbne kirkerne igen, har jeg personligt 
følt en kæmpe lettelse. Og dog er det 
at være i kirke igen noget helt andet. 
For der er en begrænsning på, hvor 
mange vi må være og vi må ikke syn-
ge. Det føles underligt og er helt klart 
noget vi først skal vænne os til. Men, 
om ikke andet, kan vi ses og være fæl-
les omkring bøn, læsninger, musik og 
fordybelse. Og det er dejligt.

Men hvordan er det at komme i kirke 
igen?
Tja, selve kirkesalen betrædes kun af 
Torben og mig. Det bliver vi nød til at 
gøre, da der ellers ikke kan sikres to 
meters afstand imellem os. Så derfor 
åbnes skydedøren, hvor menigheden 
sidder. Stolene er stillet op med fire 
meters afstand til præsten og to meters 
afstand til hinanden. Så kan alle være i 
kirke uden at skulle bekymre sig.
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Kirken

Har du lyst til at deltage i en andagt? 
Det sker om søndagen kl. 12:00 på 
Valsbølhus. Tilmelding er påkrævet  
og mundbind skal bruges.

Pas godt på jer selv og hinanden og 
forbliv raske.

Hilsen Alena

Adresser
Menighedsrådsformand: Kirsten la 
Cour, Skovlund, 04639 782402, 
lac@skoleforeningen.de
Kasserer: Karin Eggert, Store Vi, 
04604 2343, eggert@kirken.de
Præst: Alena Strelow, Præstegården: 
Maren Sörensen Weg 5, 
24980 Valsbøl, 04639 823, 
strelow@kirken.de

Menighedens bankforbindelse:
Union Bank 
IBAN: DE79 2152 0100 0000 0199 50 
BIC: UNBNDE21XXX

Betaler I det rigtige kirkebidrag?
En gang imellem bør vi se vores kir-
kebidrag efter, om det stadig er rigtigt. 
Der kan jo være sket justeringer både 
op og ned flere gange, siden vi sidst 
kiggede.

Det almindelige kirkebidrag er 5% af 
det beløb, man betaler i skat.
Er man medlem af den tyske kirke og 
ønsker at blive ved med det, kan man 
også være medlem af den danske 
kirke. Et sådant medlemskab koster 
25 € om året.

Kirkebidraget er fradragsberettiget.
Dit kirkebidrag går til menighedens liv 
og vækst- til unge som gamle – kom og 
vær med til at bestemme, hvordan vi 
bruger pengene og er dansk kirke.

Kunne du tænke dig at blive 
medlem?
Den danske kirke er et tilbud til dig (og 
din familie), der kan lide den danske 
mentalitet, den danske kirketradition 
med salmer, liturgi og prædiken på 
dansk og/ eller bare at være en del af 
kirken på mindretalsvilkår. Dansk er 
vores fælles sprog, men der er sam-
menhænge, hvor vi også bruger tysk.

Præsten kommer på besøg
Kunne du tænke dig at få besøg af 
præsten eller kender du en, der kunne 
tænke sig at få besøg, er du velkom-
men til at kontakte præsten. Det kræver 
ikke nogen anledning at få et besøg.

Her kan du finde menigheden:
Facebook: Vil du følge med der, så 
søg på ”Den Danske Menighed i Vals-
bøl, Medelby, Store Vi og Skovlund”  
og smid et ”Synes godt om”.
Facebooksiden skal ikke være konkur-
rent til kirkebladet, men skal snarere 
ses som et alternativ.
Hjemmeside: 
https://www.dks-folkekirken.dk/sogne/
valsboel-medelby-store-vi-og-skovlund/
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Blandet

Kære læsere
Gennemlæser lige BLADET 1/2020 og slår op på: Rødvinskagen.
Mon ikke mange har bagt og smagt den - nu hvor vi har masser 
af tid til den slags. Der er aldrig før solgt flere kogebøger og delt 
diverse opskrifter.

Ligeledes går det så godt, som aldrig før for garnforretningerne. 
En særlig Sweater opskrift af Lærke Bagger slår p.t. rekorder. En 
trøje, du kan strikke af 4 kvadrater, hvor du også kan anvende alle 
dine rester. Folk, der ikke har været “strikkere” før, er gået igang. 
Selvværdet vokser for hver pind.

NICE to be NICE- Gambia e.v. fik 
en MEGET stor pakke brugte briller.
TAK herfra til Marie Seliger.

Else  Marie
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Blandet

MUNDBIND

Herfra skal lyde en stor TAK 
til Karina Vandkrog, som 
i løbet af ganske få timer 
syede mundbind, som er 
blevet fordelt blandt vore 
ældre medlemmer.

OG SÅ EN HELT PRIVAT HILSEN

TAK til Kirsten for så fint et initiativ til at sende små hilsner til 
Ældreklubben.

De er blevet modtaget med stor glæde. Mange tilbagemeldinger 
i form af opringninger og mails fortæller, hvor meget det har 
glædet og aktiveret.
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I sidste nummer af bladet gjorde vi 
reklame for en aften, hvor vi i fæl-
lesskab kunne lave Voksposer til 
madvarer i stedet for plastik.

Jeg tror faktisk, det vil kunne finde 
sted i løbet af efteråret som tænkt.
Lad os se frem til den Sysselaften.

Hvis “reglerne” her hos os gør det 
muligt at mødes, kunne det være 
dejligt, at sysle sammen med 
afstand.

Det kunne måske godt finde sted 
på Starenbogen 18. Der er en stor 
have.
Hvis alle har tisset af hjemmefra og 
vejret er fint, så kunne vi måske ses 
lige inden sommerferien.

I hører under alle omstændigheder 
nærmere via mail.

På Sysselklubbens vegne
Else Marie

Sysselklub
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Læsekreds

På Læsekredsens vegne en stor  
og varm hilsen.

Det varer jo nok lidt før vi igen 
mødes på sædvanlig vis i Forsam-
lingshuset til en snak om en god 
bog. 

Den “gamle” læsekredsbog 
”De syv søstre” må meget 
gerne afleveres. 

Enten i Tinys eller Else Maries 
postkasse eller i Biblobussen, 
som kører igen.

Håber I alle har det godt. 

Tiny og Else Marie
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Bogbussen

Bogbussen kommer til Skovlund 
den 28. maj kl. 13.30 - 14.00.
Der kan afleveres og hentes bøger, man 
har fået reserveret i forvejen ved at ringe 
eller maile til Biblioteket.

Lånerne må ikke komme ind i bussen.

Dejligt, bøgerne igen 
“kommer flyvende”.

Vi glæder os til at se jer 
- på afstand.
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YDUN - kom og vær med

Kære børn og forældre

og alle dem, der savner at kunne 
lave idræt i fællesskab lige for 
tiden. 

Vi fra Ydun håber selvfølgeligt, 
at I alle har det vel og vi bekla-
ger meget, at vi ikke kan tilbyde 
vores børnegymnastik lige for 
tiden. Så snart der er mulighed 
for det igen, vil I høre fra os. 

Vi vil også gerne holde vores  
generalforsamling, så snart vi 
kan få lov til det. Vi  håber på 
jeres opbakning, så vi også i 
fremtiden kan få nogle gode 
arrangementer op at stå. 

På Yduns vegne 
hilsen Jonna
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MAD

Anitas rabarbersirup

Det skal du bruge:
• 1 kg rabarber
• 250 g sukker
• saften fra ½ citron
• 1 l vand
• flasker eller glas

Og sådan gør du:
• Skær rabarber i ca. 3-5 cm store stykker og kog det i en gryde op 
  med låg. Lad det simre i ca. 20 min., hvorefter saften sigtes.
• Kom rababersaften tilbage i en ren gryde sammen med sukker 
  og citronsaft.
• Lad det koge uden låg indtil saften er blevet tyktflydende. 
  Det varer ca. 45-60 minutter.
• Hæld derefter på flaske eller glas. Siruppen holder sig i flere uger.

Tip 1: Bliver siruppen for tykt, kan det fortyndes med vand eller saft,  
          og hvis det bliver for tyndt, kan det koges lidt ekstra tid.
Tip 2: Den pulp, der bliver tilovers kan bruges til kage, crumble, 
          kompot, i kage eller på havregrød.
Tip 3: Mangler du sødme, kom mere sukker i.
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<<Fornavn>> <<Efternavn>>
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<<Ekstra>>
<<Postnummer>> <<By>>
<<Landekode>>

Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
Norderstr. 74
24939 Flensburg

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

Skovlund-Valsbøl NytSkovlund-Valsbøl Nyt
1/2020P 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


