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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 Skovlund, 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 MAD

Opskriften denne gang er:

Tinys Roquefort smør
- smager godt “bare” på brød eller til et stykke kød

Det skal du bruge:
• 100 g blødt smør
• 50 g roquefort
• 4-5 friske stilke timian
• ¼ tsk. salt, lidt peber

Det hele røres godt sammen.

God fornøjelse.

Tak til Anita, som skrev opskriften på Rabarbersirup til vores blad.

Jeg har lavet den 2 gange og glæder mig allerede til en ny portion.

Super nemt, super lækkert OG pulpen smagte godt ovenpå havre-
grøden.

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.

Indhold og kolofon

Pressearbejde
Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver fi lmet 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 identifi cering på 
optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod off entliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.
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Forhåbentlig har alle i Ældre-
klubben kunnet holde helbredet 
i de sidste måneder. Det er også 
vores håb, at humøret og livs-
modet har kunnet holde til den 
lange periode med en ganske 
anden hverdag, end vi normalt 
kender til. Trælse stunder har 
naturligvis ikke kunnet undgås 
– hverken hos gamle eller unge 
– og derfor ser vi frem til, at vi 
lidt forsigtigt begynder at mødes 
igen. Normalt starter møde-
sæsonen, når skolernes som-
merferie er forbi, og vi har derfor 
lavet et program for 2020/2021 
som er trykt her i Bladet. 

Vi véd godt, at afl ysninger fort-
sat er en mulighed og måske er 
nogle af jer slet ikke interesseret 
i at deltage – endnu.

De bedste hilsner 
og på godt gensyn

Else Marie R-P og Kirsten laC

OBS: Vi vil gerne have jeres 
tilmelding til det 1. møde på 
telefon (med AB) eller via mail.

Skovlund Ældreklub
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Skovlund Ældreklub

SEPTEMBER
Tirsdag den 15. Hvordan har I haft det siden sidst?
OKTOBER
Tirsdag den 20. Høstlotto
NOVEMBER
Tirsdag den 17. Før advent med spil og sang
JANUAR 2021
Tirsdag den 19. Nye grænselandssange og fortællinger med 

Signe Andersen
FEBRUAR
Tirsdag den 16. Fastelavn
MARTS
Tirsdag den 16. Påskelotto
APRIL
Tirsdag den 20. Fødselsdags-kaffe hos Kirsten 

på Gammelåen 2
MAJ
Tirsdag den 18. Maj-kringle samt spil og sang
JUNI
Tirsdag den 15. Udflugt til Sild - program følger

Program for ældreklubben i Skovlund-Valsbøl 2020-2021

Vi mødes som sædvanligt fra kl. 15.00 til 17.00, og afhængig af lokale- 
forholdene bliver det i Forsamlingshuset eller på Valsbølhus. Dette vil I 
høre nærmere om.

OBS: I 2020 gennemføres 60+ festen på Flensborghus ikke.
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SSF: Leif Jansen, Schmiedestr. 22, 24980 Hörup 
SSW: Erik Schaller, Westerheide 2 A, 24980 Schafflund 
 

Sydslesvigsk Forening 
Sydslesvigsk Vælgerforening 
Skovlund-Valsbøl og omegn 

 
27. juli 2020 

 
Hermed indkaldes til 
 

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

Torsdag den 20. august 2020 – kl. 19.30 
i Forsamlingshuset i Skovlund, 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: næstformand / kasserer / 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! 
 
Der bydes på en bid mad. 
 
Bemærk! Med henblik på den aktuelle situation beder vi om at overholde de restriktioner 
som er anbefalet, og tilmelding er nødvendig. Det kan ske til Leif Jansen, 04639 8209232 
eller hos Erik Schaller, 0173 3557461.  
 
 
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. 



7

 
 
 
 
 
 
 
 

SSF: Leif Jansen, Schmiedestr. 22, 24980 Hörup 
SSW: Erik Schaller, Westerheide 2 A, 24980 Schafflund 
 

Sydslesvigsk Forening 
Sydslesvigsk Vælgerforening 
Skovlund-Valsbøl og omegn 

 
27. juli 2020 

 
 
Hermed indkaldes til 
 

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

Torsdag den 20. august 2020 – kl. 19.30 
i Forsamlingshuset i Skovlund, 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 
2.    Valg af a) mødeleder - b) protokolfører - og evt. c) tællekommission 
3. Godkendelse af generalforsamlingens indkaldelse iht. Vedtægterne 
4. Fastlæggelse af den endegyldige dagsorden og rækkefølge af dagsordenspunkterne 
5. Fastsættelse af antal stemmeberettigede medlemmer 
 
6.    Formandens beretning   
7. Regnskabsberetning  
8. Revisorernes beretning  
9.  Drøftelse og godkendelse af beretningerne  
 
10. Besøg af Christopher Andresen og Maylis Roßberg, SSW-U landsstyrelse – dialog 
11. Beretning fra kommunerådet / kommunerådene  
12. Andragender i henhold til forretningsordens § 6 (såfremt disse foreligger) 
13.  Eventuelt 
 
 
Vi glæder os over at se mange af vore medlemmer til årets vigtigste møde. Hjertelig velkommen! 
 
Der bydes på en bid mad. 
 
Bemærk! Med henblik på den aktuelle situation beder vi om at overholde de restriktioner 
som er anbefalet, og tilmelding er nødvendig. Det kan ske til Leif Jansen, 04639 8209232 
eller hos Erik Schaller, 0173 3557461.  
 
 
Venlige hilsener 
Bestyrelserne 
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SSW Skovlund

De seneste måneder har været 
specielle og mødeaktiviteten på 
et minimum.

Fra Skovlund kan vi med glæde 
berette om, at Sozialstationen 
og Tagespflege er ved at være 
færdige.

Begge dele regnes med at kun-
ne tages i brug i løbet af august. 
Et åbent hus-arrangement plan-
lægges. Herom nærmere info.
Den planlagte nye brandstation 
er indtil videre stillet i bero.
I Skovlund har Ferieprogrammet 
desværre ikke kunnet tilbydes 
pga. corona-pandemien.

Anderledes ser det ud i Valsbøl.  
Ferieprogrammet har kunnet 
gennemføres og det er blevet 
taget godt imod. 
Til information er det Social- 
udvalget, hvor SSW har for-
mandsposten, som står for det. 
(Birgit Brodersen)

Herfra skal lyde en stor TAK til 
Heide Brodda. Heide har fået nyt 
arbejde på Amt Schafflund. Af 
den grund har hun været nødt til 
at nedlægge sit mandat i kom-
munerådet for ikke at komme i 
en interessekonflikt som ansat.

Gerda Wiborg er rykket efter i 
kommunerådet og Timo Kat-
schewitz har overtaget udvalgs-
poster som borgerligt medlem. 

Tak for det.
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Filmaften

Filmen ”Skyggen af Emma” er 
afl everet, MEN bestilt igen til 
oktober-fi lmaftenen på Valsbølhus. 

I håb om, at så meget som muligt
har normaliseret sig, holder vi 
fi lmaften den 28. oktober kl. 19 
på Valsbølhus, og 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 
træff er 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

Med forbehold, hvis der opstår 
en ny Coronasituation!
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Ret til ændringer forbeholdt

AUGUST
Søndag den 02. kl. 12.00 Gudstjeneste på Valsbølhus

Onsdag den 05. kl. 15-17 Menighed - Onsdagskaffe på Valsbølhus

Søndag den 09. kl. 12.00 Gudstjeneste på Valsbølhus

Onsdag den 12. Bogbussen kommer

Torsdag den 20. kl. 19.30 SSF/SSW generalforsamling i Forsamlingshuset

Søndag den 23. kl. 10.00
+ 12.00

Konfirmation i Store Vi sognekirke

Onsdag den 26. kl. 19-21 Menighedsrådsmøde på Valsbølhus

Søndag den 30. kl. 12.00 Gudstjeneste på Valsbølhus

SEPTEMBER
Onsdag den 02. kl. 15-17 Menighed - Onsdagskaffe på Valsbølhus

Søndag den 06. kl. 10.00 DKS kirkedag i Gottorp Slotskirke

Mandag den 07. kl. 17-19 Sysselklubben mødes

Onsdag den 09. Bogbussen kommer

Søndag den 13. kl. 12.00 Naturens Dag - program følger

Mandag den 14. Læsekredsen mødes

Tirsdag den 15. kl. 15-17 Ældreklubben - Hvordan har I haft det 
siden sidst?

Søndag den 20. kl. 12.00 Gudstjeneste på Valsbølhus

Søndag den 27. kl. 12.00 Gudstjeneste på Valsbølhus

OKTOBER
Tirsdag den 20. kl. 15-17 Ældreklubben - Høstlotto

Onsdag den 28. Bogbussen kommer

Onsdag den 28. kl. 19.00 Filmaften på Valsbølhus

NOVEMBER
Torsdag den 12. kl. 19.30 Efterårsmøde - program følger

Tirsdag den 17. kl. 15-17 Ældreklubben - Før advent med spil og sang

Onsdag den 25. Bogbussen kommer

Kalender
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Sydslesvigsk Forening

Har du husket at betale dit kontingent?
Du kan nå det endnu!

Med de nye medlemskort, som SSF indførte sidste år, og som nu er 
permanente - og altså ikke mere kun gældende for et år ad gangen 
- følger den nyordning, at der fra og med i år heller ikke mere udsendes 
faktura/regninger/opkrævninger til medlemmerne med posten. 

De medlemmer, SSF har email-adresser på, får en elektronisk faktura. 
De medlemmer, der har givet SSF lov til at trække medlemskontingentet 
fra deres konto, har fået trukket kontingentet i begyndelsen af marts.

De medlemmer, der selv anviser kontingentet, blev via Kontaktsiden i 
Flensborg Avis den 27. februar 2020 opfordret til at gøre det senest med 
udgangen af marts.

Vi har dog registreret en del manglende kontingentindbetalinger. 
Hvis du har glemt at betale, kan du gøre det på SSF’s konto i  
Union-Bank Flensborg: IBAN: DE 91 2152 0100 1000 007575 

Hvis du indbetaler fra Danmark, er SSFs konto i 
Sydbank Padborg: 8065 - 1023816 

Kontingentet er: 
Enkelt medlemskab 24 euro/år, 
husstandskontingent 37 euro/år, 
ungdomskontingent 5 euro/år.

Husk, at fællesskab gør os stærk. Vi håber, at de sidste indbetalinger 
kommer senest 31. august 2020.
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Kirken

GUDSTJENESTER
2. august   kl. 12 
Valsbølhus               8. s.e. trinitatis 
                       Morten Mortensen

9. august   kl. 12 
Valsbølhus               9. s.e. trinitatis 
                            Steen Tygesen

23. august   kl. 10
Store Vi sognekirke       11. s.e. trinitatis 
                             Konfi rmation

23. august   kl. 12
Store Vi sognekirke       11. s.e. trinitatis 
                             Konfi rmation

30. august   kl. 12
Valsbølhus                    12. s.e. trinitatis

6. september   kl. 10
Gottorp Slotskirke         13. s.e. trinitatis 
                             DKS kirkedag

13. september   kl. 12
Valsbølhus                    14. s.e. trinitatis
    Naturens dag

20. september   kl. 12
Valsbølhus                    15. s.e. trinitatis

27. september   kl. 12
Valsbølhus                    16. s.e. trinitatis

Friluftskonfi rmationer 2020
Vi afholder friluftskonfi rmationer den 
23. august på idrætspladsen ved 
Store Vi – Vanderup Danske Skole.

Konfi rmanderne vælger selv om de vil 
konfi rmeres kl. 10 eller kl. 12, så hold 
dig opdateret på hjemmesiden og/eller 
Sydslesvigkalenderen i Flensborg Avis.

Årets konfi rmander er: 
Lene Hansen (Store Vi), 
Rune Pingel (Valsbøl), 
Jacob Nicolaisen (Tarp), 
Josephine Timm (Valsbøl), 
Nele Sawitsch (Hörup), 
Julie Lenger Berndt (Skovlund), 
Letje Madita Wendt (Medelby), 
Alina Levsen (Vesby), 
Kim Lara Andresen (Vesby) og 
Emmy Madlen Hansen (Vesby)

Onsdagskaff e på Valsbølhus
Vi håber at kunne starte igen den 
5. august. Her har vi inviteret Cecilie 
Brask til at fortælle om pilgrimsvandrin-
ger. Den 2. september kan vi glæde os 
på Viggo Jacobsen.
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Kirken

Vi begynder kl. 15.00 med kaff e, te og 
kage. Arrangementet slutter kl. 17.00.
Der er altid både kaff e, te og kage samt 
fællessang og et foredrag. 
Det koster 2,50 € at være med.

Alle, både nye som kendte ansigter, er 
velkommen til hyggelige eftermiddags-
timer.

Menighedsrådet
Det næste menighedsrådsmøde er den 
26. august kl. 19-21 på Valsbølhus. 
Grundet den nuværende situation med 
Corona bedes eventuelle gæster til-
melde sig hos præsten, så der kan 
tages højde for deltagere og afstands-
regler.

Kirkedagen i Dansk Kirke 
i Sydslesvig
Den nye dato for kirkedagen er den 
6. september. Lige nu er planen at 
afholde gudstjeneste kl. 10 i Slots-
kirken ved Gottorp Slot. Efterfølgende 
fi nder selve kirkedagen sted på 
A.P. Møller Skolen.
OBS! Om kirkedagen afholdes som 
planlagt ved vi først, når vi kommer 
tættere på. Derfor er det vigtigt, at du 
holder dig opdateret på hjemmesiden, 
i Flensborg Avis eller direkte hos præs-
ten.

Hjemme andagt – sådan kan du gøre
Dette kan bruges, men behøves ikke:
•   et lys
•   et kors, hvis haves
•   et behageligt sted hvor du kan 
    sidde/stå
•   stilhed ELLER 
    rolig musik / radio i baggrunden

Sæt dig ned og start med at tænde 
lyset og eventuel sætte korset på et lille 
bord. Du kan starte med at bede en fri 
bøn eller sige Fadervor. 
Derefter kan du synge en salme eller 
læse en bibeltekst. 
Nu kan du spørge dig selv, hvad denne 
tekst mon vil fortælle dig?
Hvis du har lyst, kan du synge en 
salme mere.
Slut af med at bede en takkebøn.
Amen.

HUSK at en hjemmeandagt kan se 
præcis sådan ud, som du føler dig godt 
tilpas med. Så du kan prøve dig frem :-)

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
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Kirken

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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Vi håber igen, at kunne mødes 
i Sysselklubben.

Vi satser på den 7. september 
som opstart, og derefter hver 
den første mandag i måneden 
under forudsætning af, at alt 
går den rigtige vej.

Om vi kan bruge Forsamlings-
huset eller vil kunne bruge 
Valsbølhus, hører I nærmere 
om på mail.

På Sysselklubbens vegne
Else Marie

Sysselklub
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Læsekreds

Vi håber ligeledes på at kunne 
mødes i Læsekredsen.

Tiny har bestilt: 
Helstedgård af 
Jens Bach Andersen

Første Læsekredsdato har vi sat 
til 14. september. Mødested får 
I på mail i starten af september.

På Læsekredsens vegne en 
stor og varm hilsen.

Håber I alle har det godt. 

Tiny og Else Marie

Vi håber og tror, der langsomt kommer en nogenlunde normal 
hverdag tilbage. Vi skal så absolut stadig være omhyggelig med 
hygiejnen og holde afstand.

Mange hilsner og 
i håb om et gensyn 
til september. 

Har I spørgsmål kan 
I altid ringe til én af os.

Tiny og Else Marie
579         7145
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Bogbussen

Vi glæder os til at se jer 
- på afstand.

 

Bogbussen kommer til:  
 

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

 
  følgende onsdage: 

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

2020= 
12. august 
09. september 
28. oktober 
25. november 
 
2021= 
13. januar 
10. februar 
10. marts 
28. april 
26. maj 
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YDUN - kom og vær med

Kære børn og forældre

Vi håber I har haft nogle dejlige 
sommeruger og måske kunne 
I nyde tiden med at komme lidt 
ud og motionere på cykelture, 
med svømning eller andre uden-
dørsaktiviteter. Om et par uger 
starter skolen igen og vi i Ydun 
må i fællesskab overveje, om 
og hvordan vi kan tilbyde nogle 
aktiviteter til børnene til efteråret. 

Selv om der i en vis grad igen 
er lukket op for idrætsaktiviteter 
i foreningenerne skal der stadig 
overholdes regler om gruppe-
størrelse, afstand og hygjene, 
som vi skal forholde os til.

For at vi alle fortsat kommer 
godt igennem disse tider, må vi 
passe på hinanden og gøre os 
grundige overvejelser. Indtil da 
håber vi, at vi får nogle dejlige 
sommerdage endnu og kan nyde 
tiden med familien i haven eller 
naturen. 

I vil høre nærmere fra os, når 
skolen er startet igen i løbet af 
august også i forhold til en dato 
til foreningens generalforsam-
ling. 

På YDUNs vegne 
hilsen Jonna
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MAD

Opskriften denne gang er:

Tinys Roquefort smør
- smager godt “bare” på brød eller til et stykke kød

Det skal du bruge:
• 100 g blødt smør
• 50 g roquefort
• 4-5 friske stilke timian
• ¼ tsk. salt, lidt peber

Det hele røres godt sammen.

God fornøjelse.

Tak til Anita, som skrev opskriften på Rabarbersirup til vores blad.

Jeg har lavet den 2 gange og glæder mig allerede til en ny portion.

Super nemt, super lækkert OG pulpen smagte godt ovenpå havre-
grøden.
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<<Fornavn>> <<Efternavn>>
<<Gade>>
<<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


