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SSF Skovlund-Valsbøl
Formand: Leif Jansen, Schmiedestr. 22, 24980 Hørup, 0162 5775084, leif@jansen-online.net 

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

Kokosmakroner / Jettes mor

Det skal du bruge:
• 2 æg
• 100 g sukker
• 1 spsk. mel
• 250 g kokosmel

Og sådan gør du:
2 hele æg piskes med 100 g sukker. 
Deri vendes 250 g kokosmel og 1 spsk. mel.

Lad det trække i 15 minutter.

Sættes på plade, vent 5-10 minutter inden det bages ved 170 grader 
i ca. 12-15 minutter.

Alle vil elske dem!

Adresse- og telefonliste



3

Adresse- og telefonliste ..................... 2
  
Indhold og kolofon ............................. 3

SSF .................................................... 4

Ferie ................................................... 5

Ældreklubben ..................................... 6

SSW Skovlund ................................... 9

Filmaften ............................................10 

Læsekreds ......................................... 11

Bogbussen ......................................  12

Sysselklub ....................................... 13

Kalender ..........................................  14 

Kirken ............................................... 16

Skolen .............................................. 19 

YDUN ..............................................  23

MAD ................................................. 26

Redaktion:  
ALLE

Layout:
SSF Flensborg Amt
Norderstr. 74
24939 Flensburg

Tryk:
Layout & Copy, Flensborghus

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 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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SSF Skovlund-Valsbøl

Kære medlemmer!

På sidste fællesbestyrelsesmøde 
talte vi om, at vores medlemsblad 
Skovlund-Valsbøl Nyt er en stor 
økonomisk belastning for vores 
forening.
Derfor har vi igangsat et tiltag, der 
undersøger, hvorvidt vi kan spare 
penge, idet vi lægger en del af 
bladets indhold ud på nettet på en 
egen hjemmeside og samtidig går 
ned til kun 2 udgaver af bladet om 
året i stedet for de nuværende 4 
udgaver. De to sløjfede blade vil 
blive erstattet med en info-flyer, der 
udsendes med posten og e-mail, og 
som meget komprimeret indeholder 
de ting, som er vigtige, og hvor 
yderligere informationer dertil kun 
vil findes på hjemmesiden.
Dette er en igangværende proces 
og I vil blive holdt orienteret om 
status i næste udgave af bladet.

Nu kom jeg ind på økonomi 
længere oppe. Vi har desværre ikke 
modtaget kontingentbetaling fra alle 
vores medlemmer, så jeg vil bede 
om, at I lige checker, om der også 
er blevet overført kontingent for 
2020. Hvis det skulle være blevet 
overset, er det ikke for sent lige at 
overføre pengene til os. Mangler 

I kontonummer eller beløbets 
størrelse, kontakt enten mig eller 
sekretariatet i Flensborg. Det 
samme gælder, hvis nogen skulle 
være i en situation, hvor det kniber 
med økonomien og betalingen 
derfor er udeblevet. Kontakt os og 
lad os tale om det. 
Vi kan sikkert finde en løsning.

Foreningslivet er så småt startet 
igen. Vi har et hygienekoncept klar, 
som vi har udarbejdet sammen 
med skolen, da vi for tiden holder 
de fleste møder i Valsbølhus. 
Det fungerer også fint og alle 
overholder de opstillede regler.

Lige nu er der stadigvæk flere 
medlemmer, der ikke deltager 
i møder, fordi de hører til en 
risikogruppe eller bare er forsigtige. 
Det er der ikke noget at sige til, 
så vi må da håbe, at der i løbet af 
vinterhalvåret vil ske en udvikling 
i kampen mod Corona, således at 
vi snarest kan overgå til en mere 
almindelig hverdag igen og endeligt 
må komme rigtigt i gang igen med 
vort mødeliv.

Mange hilsner
Leif Jansen
Formand
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FERIE

Sidste skoledag 
fredag den 02. oktober

Første skoledag 
mandag den 19. oktober

SKOLENS EFTERÅRSFERIE

Sidste skoledag 
fredag den 18. december

Første skoledag 
torsdag den 7. januar 2021

SKOLENS JULEFERIE

Første lukkedag
onsdag den 23. december

Sidste lukkedag
torsdag den 31. december

BØRNEHAVENS JULEFERIE
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Skovlund Ældreklub

På grund af den særlige corona-
situation er alle mødeaktiviteter her 
på egnen fl yttet til Forsamlingssalen 
på Valsbølhus, mens skolen bruger 
alle lokalerne på Buchauweg 28 i 
Skovlund.

Derfor fandt Ældreklubbens møde i 
september sted i Forsamlingssalen 
og ikke i Forsamlingshuset, men 
det gjorde ikke glæde over at kunne 
mødes igen mindre.

”Endelig” var et af de udbrud, vi 
hørte fl ere gange ”endelig kan vi 
igen ses i vores hyggelige kreds”.
Og hyggeligt og fornøjeligt var det, 
igen at mødes til kaff e, boller, kage 
og udveksling af ”historier siden 
sidst”.

Sidste gang vi sås i Ældreklubben 
var midt i februar, så der var sparet 
mere end et halvt års fortællinger 
op, og selv med overholdelse af alle 
reglerne med afstand, sprit, masker 
osv, osv blev eftermiddagens møde 
næsten som før corona :-)

Én ting var dog anderledes. Fordi 
fællessang ikke må fi nde sted 
indenfor, måtte vi ud i haven, 
hvis vi ville synge. Men netop 
den tirsdag midt i september var 
himlen så blå, som vi kun sjældent 

Fællessang ude i haven på Valsbølhus

oplever og temperaturene så høje 
at det blev en ren fornøjelse at 
sidde under Valsbølhus'  bøge og 
synge en række af de velkendte 
eftersommer- og høstsange.
Det blev et dejligt og varmhjertet 
møde med Jer, der trofast 
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Skovlund Ældreklub

holder fast i den danske kreds 
og som igen havde spændende 
livsberetninger at dele ud af :-).
TAK for en rigtig god eftermiddag.

Vi blev enige om, at vi i oktober 
holder høst-lotto som vi plejer, 
og at også vores adventsmøde i 
november kan gennemføres.

Hvis du ikke har været med før, 

er over 60 og gerne vil deltage er 
du velkommen til Ældreklubbens 
møder, der altså for tiden holdes på 
Valsbølhus. Ring gerne til en af os 
for at få fl ere oplysninger.

Mange hilsner fra

 Else Marie                Kirsten
04639-7145              04639-782402
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Skovlund Ældreklub

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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interesserede medlemmer, som har 
lyst og kræfter til det kommunale 
arbejde for SSW.

Det er bestemt ikke for at male en 
vis Herre på væggen, MEN det er 
fakta!

Håber det lokale SSW 
kommunerådsarbejde kan fortsætte 
i Skovlund og også særdeles gerne 
i Hørup og Meden efter næste 
Kommunalvalg. Det er en glæde, at 
Valsbøl står stærkt.

SSW Skovlund

SSW har ikke haft mulighed for 
at holde et bestyrelsesmøde de 
sidste par uger. Sidst vi mødtes, 
kom vi lidt ind på fremtiden. Vi må 
nok indrømme, at håbet IKKE er 
lysegrønt!

Vores kommunerådsmedlemmer 
Erik Schaller og Andrea Heinemeier 
gør det rigtig godt og yder en stor 
indsats. Men to medlemmer og 
et enkelt borgerligt medlem gør 
ikke arbejdet nemt og vi må være 
ærlige: Det tærer på kræfterne.
Fremtiden ser ikke lovende ud, 
med mindre der kommer flere nye, 
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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.

Filmaftenen er med tilmelding, så 
vi kan forberede en tallerken med 
lidt ost og andet godt plus 1 glas 
vin/kaff e/te.
Tilmelding til: Renate Hachmann 

04639-579 eller Else Marike R.-P. 
04639-7145 senest 26. oktober.

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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Læsekreds

Allerede nu har mange meldt 
tilbage, at de kommer mandag 
den 14. september til den første 
Læsekreds længe, hvor vi får 
udleveret: Helstedgaard af Jens 
Bach Andersen.

Vores Læsekreds må betegnes 
som en succes. Nye er kommet 
til og er man forhindret meldes 
fra. Skal man på ferie får man 
bogen leveret, så den - efter øn-
ske -  kan komme med på turen.

Vi når endnu i 2020 en Læse-
kredsaften, som finder sted 
onsdag den 4. november.

Kommende Læsekredsbog 
håber vi kan blive: Erna i krig af 
Erling Jepsen. Måske kan vi til-
byde Filmaften 2021 med netop 
filmatiseringen af denne bog.
Hvis det lykkes bliver salen på 
Valsbølhus fyldt til bristepunktet

Så vil sågar Flensborgere og andet 
godtfolk finde vej til Valsbølhus!!
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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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Som der ses på billedet var der 
godt fyldt op til den første Sysse-
lklub længe.
Der var sågar en del afbud. 

Mange tilkendegivelser på glæ-
de over endelig at kunne mødes 
igen. En dejlig første mandag i 
september. 

Vi fortsætter med Sysselklub 
hver den første mandag fra 
kl. 17-19 på Valsbølhus. Der er 
endnu plads til en enkelt eller to.

Sysselklub
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Ret til ændringer forbeholdt

OKTOBER
Oktober-november Skolen - Indskrivning af nye elever

Fredag den 02. kl. 9.10-
11.55

Skolen - Motionsdag fra Valsbøl

Søndag den 04. kl. 16.00 Gudstjeneste i Christian Lassens Mindemuseum i 
Jarlund

Søndag den 11. kl. 10.30 Gudstjeneste i Valsbølhus

Søndag den 18. kl. 17.00 Gudstjeneste i Valsbølhus

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

Onsdag den 21. kl. 17.00-
18.30

Skolen - Forældremøde for kommende forældre

Søndag den 25. kl. 10.00 Gudstjeneste i Store Vi

Onsdag den 28. Bogbussen kommer

Onsdag den 28. kl. 19.00 Filmaften på Valsbølhus

NOVEMBER
Søndag den 01. kl. 17.00 Gudstjeneste i Valsbølhus, Alle helgens dag

Tirsdag den 03. kl. 16-18 Skolen - Samarbejdsrådsmøde i Valsbøl

Onsdag den 04. Læsekredsen mødes

NOVEMBER
Søndag den 08. kl. 10.30 Gudstjeneste i Valsbølhus

Torsdag den 12. kl. 19.30 Efterårsmøde - program følger

Mandag den 16. Skolen - Skole-hjem-samtaler

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

Onsdag den 18. Skolen - Skole-hjem-samtaler

Søndag den 22. kl. 17.00 Gudstjeneste i Valsbølhus, sidste søndag 
i kirkeåret

Onsdag den 25. Bogbussen kommer

Søndag den 29. kl. 10.00 Gudstjeneste i Store Vi, 1. advent

Kalender
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DECEMBER
Søndag den 06. kl. 17.00 Gudstjeneste i Valsbøl, 2. advent

Søndag den 13. kl. 10.30 Gudsjteneste i Valsbølhus, 3. advent

Fredag den 18. Skole-gudstjenester

Torsdag den 24. kl. 14.00 Gudstjeneste i Valsbølhus, 4. advent

kl. 14.50 Gudstjeneste i Valsbølhus

kl. 15.40 Gudstjeneste i Valsbøhus

Fredag den 25. kl. 10.30 Gudstjeneste i Store Vi, Juledag

Torsdag den 31. kl. 14.00 Gudstjeneste i Valsbølhus, Nytårsaften

JANUAR 2021
Søndag den 03. kl. 17.00 Gudstjeneste i Valsbølhus

Søndag den 10. kl. 10.30 Gudstjeneste i Valsbølhus

Onsdag den 13. Bogbussen kommer

Tirsdag den 19. kl. 15-17 Ældreklubben - Nye grænselandssange 
og fortællinger med Signe Andersen

FEBRUAR
Onsdag den 10. Bogbussen kommer

Tirsdag den 16. kl. 15-17 Ældreklubben - Fastelavn

MARTS
Onsdag den 10. Bogbussen kommer

Tirsdag den 16. kl. 15-17 Ældreklubben - Påskelotto

Ret til ændringer forbeholdtKalender
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Nyt hold konfi rmander
Tirsdag d. 1. september startede et nyt 
hold konfi rmander op.
I alt syv unge mennesker skal gå til 
konfi rmationsforberedelse og vi regner 
med at konfi rmere dem Kristihimmel-
fartsdag d. 13. maj 2021.

Efterårsmøde
Torsdag d. 12. november inviterer 
Valsbøl Pastorat til efterårsmødet på 
Valsbølhus.
Vi mødes kl. 19 og får en aperitif og 
samles derpå omkring et foredrag.

Tilmelding skal ske senest d. 5. no-
vember til præsten på 04639-823 eller 
strelow@kirken.de
Se mere om programmet i dagspres-
sen og KONTAKT

Onsdagskaff e på Valsbølhus
I menigheden holder vi onsdagskaff e 
hver første onsdag om måneden.
Vi begynder kl. 15 med kaff e, te og 
kage og vi afslutter kl. 17.
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.

7. oktober: Ronald Risvig - ”Fra træ-
ningsdragt til præstekjole – om den 
røde tråd i livet”
4. november: Juleafslutning

Der er tilmelding hos præsten på 
04639-823 eller strelow@kirken.de

Nadver
Fra Oktober bliver det igen muligt at gå 
til nadver.
Der vil være nadver en gang om måne-
den og det vil ske under de, på det tids-
punkt, gældende regler. Du kan fi nde 
den pågældende søndag ved at se på 
gudstjenestelisten.

Vil du gerne gå til nadver, men føler 
dig ikke tryg ved at gå i kirke endnu, 
så kontakt præsten og få en aftale om-
kring hjemmenadver.

TILMELDING
I forbindelse med forskellige arrange-
menter og julens gudstjenester vil vi 
opfordre til at man tilmelder sig hos 
præsten. Det er en nødvendighed i for-
hold til at kunne sikre overholdelsen af 
de gældende Corona restriktioner. Du 
kan tilmelde dig via telefon på 04639-
823 (telefonsvarer) eller på mail via 
strelow@kirken.de 
Har du spørgsmål til et arrangement 
eller andet, er du altid velkommen til at 
ringe til præsten.

Kirken

Nyt hold konfi rmander
Tirsdag d. 1. september startede et nyt 
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Kirken

MINI-JOB i Valsbøl

Menighedsrådet for Valsbøl Pastorat 
søger en kvinde eller mand til
HAVE- OG PEDEL ARBEJDE
ved Den danske Præstegård på Maren 
Sørensenvej 5 i Valsbøl.

Hvis det er noget for dig, så hører vi 
gerne fra dig
inden den 23. okt. 2020.

Henvendelse til formanden:
Kirsten la Cour, Gammelau 2, 24980 
Schafflund
Telefon 04639 – 782402 eller lac@
skoleforeningen.de

Kunne du tænke dig at blive med-
lem?
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.

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.

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 din menighed:
Facebook: Vil du følge med der, så søg 
på ”Den Danske Menighed i Valsbøl, 
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.
Instagram: ValsboelPastorat
Hjemmeside: https://www.dks-folkekir-
ken.dk/sogne/valsboel-medelby-store-
vi-og-skovlund/

OBS: Der kan forekomme ændringer, 
derfor bedes du holde dig orienteret i 
Sydslesvig Kalenderen eller direkte hos 
præsten.
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Kirken

Gudstjenesteliste oktober - december 2020

Dato Tid Søndagens dag Sted Særligt
04/10/20 kl. 16.00 17. s.e. trinitatis Christian Lassens Minde-

museum i Jardelund
Tilmelding 
hos 
præsten

11/10/20 kl. 10.30 18. s.e. trinitatis Valsbølhus Nadver
18/10/20 kl. 17.00 19. s.e. trinitatis Valsbølhus
25/10/20 kl. 10.00 20. s.e. trinitatis Store Vi
01/11/20 kl. 17.00 Alle helgens dag Valsbølhus
08/11/20 kl. 10.30 22. s.e. trinitatis Valsbølhus Nadver
22/11/20 kl. 17.00 Sidste søndag 

i kirkeåret
Valsbølhus

29/11/20 kl. 10.00 1. advent Store Vi
06/12/20 kl. 17.00 2. advent Valsbølhus
13/12/20 kl. 10.30 3. advent Valsbølhus Nadver
18/12/20
20/12/20 kl. 17.00 4. advent Valsbølhus
24/12/20 kl. 14.00 Juleaften Valsbølhus Tilmelding 

hos 
præsten

kl. 14.50 Valsbølhus Tilmelding 
hos 
præsten

kl. 15.40 Valsbølhus Tilmelding 
hos 
præsten

25/12/20 kl. 10.30 Juledag Store Vi Tilmelding 
hos 
præsten

31/12/20 kl. 14.00 Nytårsaften Valsbølhus Tilmelding 
hos 
præsten

03/01/21 kl. 17.00 H3k’s søndag Valsbølhus
10/01/21 kl. 10.30 1. s.e. H3k Valsbølhus Nadver

Skole-julegudstjenester
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Skolen

ældres færden på skoleområdet.  
De samlæste klasser anses for at 
være et fællesskab (kohort) og de 
må igen godt lege med hinanden 
uden at skulle holde afstand. 

Vi har delt skolen op efter de sam-
læste klasser og for første gang 
må vi indrømme, at det endda kan 
være en fordel, at vi er fordelt i 3 

bygninger i Skovlund. Det 
betyder nemlig, at 

der er en bygning 
til hver af de 

samlæste 
klasser. Bør-
nene holder 
afstand til de 
voksne og til 

børn fra andre 
fællesskaber. 

Opdelingen er med til at 
styrke sammenholdet inden for 
klassen og samtidig begrænser den 
jo også en eventuel risiko for smit-
tespredning. Da vi har både voksne 
og børn i risikogruppen har vi valgt 
at tage det ekstra hensyn og følge 
et forsigtighedsprincip.

Før sommerferien havde vi slukket 
vores ringeapparat og det viste sig 
at give mere ro i vores hverdag. Nu 

SKOLEN

Efter en noget 
anderledes som-

merferie med ændrede former for 
samvær på grund af corona, er vi 
på trods af alt kommet rigtig godt i 
gang i dette skoleår. Vi har nu 60 
elever og 42 børn er meldt til vores 
SFO. Vi er stadig en 3-klasset skole 
med vores faste lærerteam 
og SFO-teamet, der 
kan glæde sig 
over, at vi kun-
ne ansætte 
en person 
mere.

Hverdagen 
på skolen er
forandret

Skolen lukker op kl. 7:10 og mor-
genpasning, der varetages af 
Karina, begynder samme tid hver 
morgen. På grund af coronakri-
sen har vi ændret lokaliteten for 
morgenpasning. Børnene passes 
i deres klasseværelser og det er 
kun indskolingen, der har behov for 
morgenpasning.

Børn afleveres ved den røde streg 
om morgenen og vi begrænser for-
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henter vi eleverne efter pausen i 
deres område og flere lærere be-
gynder undervisningen udenfor. Det 
giver sikkert også lidt glæde i nabo-
skabet, at man ikke længere hører 
ringeapparatet ;o)

Arrangementer i september, 
oktober og november

Vi har taget imod 13 
nye opdagere på 
skolen på en 
noget ander-
ledes måde. 
For første 
gang i man-
ge år var 
det kun for-
ældrene, der 
ledsagede deres 
barn i skole. Da vejret 
var super godt, kunne vi holde hele 
arrangementet udenfor. Det var en 
vellykket modtagelse og vi overve-
jer nok, om vi mon skal ændre på 
traditionen og begrænse antallet af 
deltagere en sådan dag.

Den første uge har vi igen priori-
teret, at klasselærerne har deres 
egne klasser i så mange timer som 
muligt. Der blev arbejdet med triv-
sel og klasseregler i alle klasserne. 

Vi har på den måde forberedt sko-
leåret sammen med eleverne.

I september følger vi de normale 
procedurer omkring fælles evalu-
ering. Det betyder, at alle eleverne 
fra forskere op til 6. klasse evalu-
eres inden for læsning og stavning 
både i tysk og i dansk. I matematik 
og engelsk evalueres eleverne 

selvfølgelig også af deres 
faglærere. Eleverne 

får kendskab 
til deres re-
sultater og 
forældre får 
ligeledes 
indblik. For-

delen ved 
at evaluere i 

starten af et sko-
leår er, at faglærere 

kan arbejde målrettet ud fra 
den enkeltes resultater. På team-
mødet efter efterårsferien kigger 
vi alle fælles på evalueringerne og 
beslutter i fællesskab, hvilke tiltag, 
der vil gavne klassen og den en-
kelte elev.

Vi holder klassemøder i septem-
ber, men vil begrænse antallet af 
deltagere, så vi i indskolingen kun 
inviterer opdagernes forældre den 
09.09.20. I 3. til 6. klasse inviterer 

Skolen
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Skolen

vi forældre til 3. og 5. klasse den 
16.09.20 og holder selvfølgelig 
mødet adskilt. Skolens hygiejne-
koncept gælder også ved møder på 
skolen. Hvis vi erfarer, at det giver 
meget mere mening at invitere for-
ældre til børn, der begynder i sko-
len (opdagere), i mellemtrinnet (3. 
klasse) og i fællesskolen (5. klas-

se), så kunne vi overveje at erstatte 
forældremøde med klassemøder.
Elevrådsmøder med eleverne fra 5. 
til 6. klasse holdes af Willi sammen 
med Anne. Der vil være fokus på 
hverdagen i skoleåret og vi vil ind-
drage elevernes ønsker og ideer. 

For at sikre størst mulig trivsel for 
det enkelte barn og bane vejen for 

et godt og stabilt skole-hjem-samar-
bejde, vil der endvidere være flere 
samtaler i løbet af skoleåret. Vi vil i 
samtalerne inddrage flere elementer 
fra vores måde at evaluere på, så 
det tager udgangspunkt i den nye 
evalueringsform. Eleverne får både 
halvårs- og helårsevaluerin-ger, 
hvor der vil være en oversigt over 
elevens udvikling inden for vigtige 
fagområder i et fag. 

En glædelig forandring i dette sko-
leår berører betalingen af buskort. 
Busbørn er nu så heldige, at foræl-
dre ikke skal betale buspenge for 
vores amt heller. 

Samarbejde med andre insti-
tutioner

På grund af coronakrisen kan vi 
ikke holde fælles arrangementer 
med andre skoler, da det ville være 
meget uforsigtigt at blande eleverne 
fra forskellige skoler. 
Det betyder desværre også, at før-
skolen i øjeblikket afholdes i børne-
haven. Vi har ellers været så glade 
for at få regelmæssigt besøg på 
skolen og ser frem til at kunne gen-
optage denne gode ordning.
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Alle vore kurser for lærerne er afl yst 
frem til jul, så det giver mere tid til 
at fordybe sig i videreuddannelse, 
som systemisk rådgiver, matematik-
vejleder og diplom i ledelse.

Frivillig musik i musikskolen

Der er begrænsninger i musikun-
dervisningen, der kun holdes uden 
for og med afstand. Vi tilbyder i 
øjeblikket ikke musikskole, men 
bruger timerne til to-lærerordning i 
indskolingen.

SFO

I SFO har vi fået ændret lidt i selve 
lokalet, idet vi har fået nogle nye 
køkkenelementer og et nyt køle/fry-
seskab. Det er efterhånden blevet 
et rigtig dejligt lokale. 

Vi følger selvfølgelig skolens hygiej-
nekoncept og skolens regler i SFO, 
så også der har vi fået en noget 
anderledes hverdag. 

Børnene opholder sig i samme fæl-
lesskab, som i skolen og der er fa-
ste voksne tilknyttet til hvert fælles-
skab. Når vejret er godt, så er alle 
uden for i opdelte områder. Her er 
det en stor fordel, at vi har så stort 
et område omkring skolen.

Når vi har regnvejr, så opholder 
børnene sig i deres klasseværelser 
og har forskellige aktiviteter, som de 
beskæftiger sig med.

På skolens vegne
Bedste hilsner
Anne Clausen

Skolen
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YDUN

ville vi ønske os fl ere aktiviteter 
og instruktører der har lyst til at 
stå for en aktivitet. Vi har brug 
for dig, hvis du har gode idéer, 
forslag  og selv vil være aktiv. Vi 
har både brug for nye instruktø-
rer og folk der har lyst til at blive 
en del af bestyrelsen og over-
tage opgaver. Hvis Ydun skal 
fortsætte med sine aktiviteter har 
vi brug for Jeres hjælp. Vi har 
inviteret til vores 
generalforsamling – mandag 
den 28.09.2020 kl. 19.00 i sa-
len i Valsbøl
Vil du gerne støtte foreningens 
arbejde aktivt, ville det glæde os 
meget at se dig til mødet. Der 
bedes om tilmelding via mail til 
mig under polkadotnew@gmail.
com.
Med venlig hilsen på forenin-
gens vegne Jonna Rebentischgens vegne Jonna Rebentisch

Ydun - kom og vær med 
I mange år har Ydun været en 
forening med en del aktiviteter 
for børn, unge og familier. Der 
har været fodbold og gymnastik 
til børnene gennemgående i 
fl ere år. Der har været mange 
der har haft glæde af foreningen 
og mange der har støttet vores 
arbejde.
Desværre er det lige for tiden 
ikke muligt for os at tilbyde bør-
negymnastik, da regler om af-
stand og hygiejne i denne coro-
natid ikke er mulige at overholde 
ved arbejdet med redskaber, 
især hvor små børn skal støt-
tes og hjælpes for at give den 
nødvendige sikkerhed. Vi håber 
vi snart for mulighed for at starte 
igen og at vi alle kommer raske 
igennem denne tid. 
Når vi kigger på Yduns fremtid 
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Svensk pølseret

Det skal du bruge:
• 2 dl fi nhakket løg
• smør
• 6-8 wienerpølser
• mild paprika
• kogte kartofl er
• 1-2 dl mælk
• 1 lille dåse koncentreret tomatpuré
• salt
• friskkværnet peber
• 1 dl fl øde
• purløg

Og sådan gør du:
Løg hakkes.
Pølser og kartofl er skæres i skiver.
Brun fedtstoff et, svits løg.
Pølser og paprika svitses med.
Varmen dæmpes, kartofl er, tomatpuré og mælk tilsættes og blandes.
Salt og peber tilsættes.
Retten småkoger i 5 min. 
Fløde tilsættes og kkoger med i 5 min.
Purløg drysses over retten.
Server evt. en mormor salat til Svensk pølseret.

For 60 år siden lærte jeg (Else Marie) at lave Svensk pølseret. Jeg er sik-
ker på mange kender den. HVIS ikke, så prøv den. Netop i denne tid, hvor 
kartofl erne tages op, er det oplagt at bruge nogle af dem til Svensk pølse-
ret.

MAD
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SSF Skovlund-Valsbøl
Formand: Leif Jansen, Schmiedestr. 22, 24980 Hørup, 0162 5775084, leif@jansen-online.net 

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

Kokosmakroner / Jettes mor

Det skal du bruge:
• 2 æg
• 100 g sukker
• 1 spsk. mel
• 250 g kokosmel

Og sådan gør du:
2 hele æg piskes med 100 g sukker. 
Deri vendes 250 g kokosmel og 1 spsk. mel.

Lad det trække i 15 minutter.

Sættes på plade, vent 5-10 minutter inden det bages ved 170 grader 
i ca. 12-15 minutter.

Alle vil elske dem!
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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
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