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

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

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

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

Præstegården
Pastor: Finn J. L. Rønnow, Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl, 04639 823, ronnow@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
Leder: Nadine Krause
Samarbejdsrådets formand: Natascha Rønnow
Buchauweg 4, 24980 Skovlund, 04639 405, Nadine.Krause@skoleforeningen.org

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

Adresse- og telefonliste

FORÅRSFEST
SSF/SSW Flensborg by og amt inviterer til

Fredag/Freitag                 

23.03.2018 - 19:00
Flensborghus
Norderstr. 76, Flensborg

www.syfo.dewww.ssw.de

Billetter kan bestilles og afhentes 
på Bysekretariatet, tlf. 0049 461 14408125/126 eller 127 og
på Amtssekretariatet, tlf.  0049 461 14408155/156 

Der serveres en festmiddag. Drikkevarer til rimelige priser kan købes.
Musik ved OS3.

Entré: 20 euro pr. person



3

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

SSF Skovlund-Valsbøl  ......................  4

SSW Skovlund og omegn................... 5

Børnehaven ......................................  7

Skolen ...............................................  8

Valsbøl og omegns 
Folkedansere .................................... 13

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

Ældreklubben ................................. 18

Bogbussen ..................................... 19

De danske Menigheder 
i Valsbøl, Medelby, Store 
Vi og Skovlund ............................... 20 

Læsekredsen ................................. 22

Sysleaften ...................................... 23

Strik ................................................ 24

Mad ................................................ 25

Blandet ........................................... 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.

Deadline: 11.05.2018
 

Indhold og kolofon



4

SSF Skovlund-Valsbøl 

Rigtig godt nytår, kære medlemmer.

Sikken fest vi har haft nu i nat, åh ja 
åh ja åh, klokken var ………
Det var mine tanker efter grønlang-
kåls spisning i forsamlingshuset 
den 9.2.2018. Vi var 40 personer 
sultne og i godt humør. Maden var 
rigtig lækkert og der var som altid 
rigeligt af det.
En stor tak til Gunnar for musikken. 
Velkendte sange som giver godt 
humør og vækker minder.

Foran os ligger generalforsamlin-
gen den 8.3.2018. Vi glæder os 
meget til at se alle medlemmer og 
til at få snakket om bestyrelses-
arbejdet og arrangementerne. I år 
er næstformanden og kasserne på 
valg, så kom og støt op om din 
forening med din stemme. 

Den 5.5.2018 indbyder skolen og 
foreningerne til en FÆLLESUD-
FLUGT FOR HELE FAMILIEN.
Turen går til Kongernes Jelling, 
hvor der bl.a. bliver lejlighed til at 
opleve historier fra Vikingetiden i et 
helt nyt og spændende museum, 
samt at se ”Danmarks dåbsattest” 
foran den ny renoverede kirke, som 
vi også vil besøge.

Kirsten la Cour har tilbudt at led-
sage os på en udflugt med masser 
af historie og hyggeligt samvær. 
Der bliver mulighed for at køre selv 
eller tage med fællesbussen, som 
er reserveret til dagen. Der kom-
mer en mere detaljeret indbydelse 
senere, men sæt allerede nu X i 
kalenderen.

Vi i bestyrelsen er i fuld gang 
med planlæggeingen af dette års 
årsmøde. Mottoet er „De danske 
Årsmøder 2018 - Velkommen til 
Sydslesvig“
Det virker som et meget åbent mot-
to, hvor udvalget gerne vil inkludere 
„Oplev Sydslesvig“
Det skulle da være muligt at kunne 
få en god oplevelse ud af det motto.

Håber I alle er kommet godt ind i 
det nye år og ønsker jer alle mange 
gode oplevelser.
Glæder mig til vi ses ved forårets 
arrangementer.

På bestyrelsens vegne
Helle
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SSW Skovlund og omegn

Kære SSW - medlemmer, kære 
medlemmer af mindretallet og 
kære medborgere,

Det er dejligt, at vi kan byde vel-
kommen til en del nye medlemmer 
i SSW:
Hjerteligt velkommen!

Vi, - „de gamle“, hhv. de ældre, må 
trække os lidt, men står gerne til 
rådighed for de nye kræfter, hvis 
eller når de får brug for støtte og 
erfaring.

Og hvem er så de nye? 
”De nye” vil blive præsenteret med 
billede her i næste udgave om 3 
måneder - og en del af dem alle-
rede før i vores planlagte valgbro-
schurer.....    ja, vi har nemlig 
kommunalvalg den 06. maj 
2018!

Når denne info er udkommet, vil vi i 
mellemtiden forhåbentligt have vore 
kandidatlister parat. En del af læ-
serne har så sikkert været med til at 
vælge de nye kandidater på vores 
lokale kandidatopstillingsmøde den 
15. februar 2018. - Mange tak!

Fordi den næste fælles info først 
udkommer engang tidligst i midten 
af maj 2018, vil jeg gerne give et 
par praktiske tips og informationer 
til kommunalvalget:

Det ser ud til, at vi kun får en SSW-
liste op at stå i Skovlund og i Vals-
bøl, ---

I Skovlund skal der vælges 13 kom-
munerådsmedlemmer. De første 7 
er såkaldte ”direktkandidater” og de 
sidste 6 er såkaldte ”listekandida-
ter”

I Valsbøl skal der vælges 11 kom-
munerådsmedlemmer. De første 6 
er her direktkandidater og de sidste 
5 er listekandidater.

De såkaldte direktkandidater er de 
personer, som personligt får det 
største antal krydser i valgkommu-
nen. Når en kandidat ikke hører til 
de første 7 hhv. 6 kandidater med 
højeste stemmetal, bliver samtlige 
krydser, der er afgivet til alle for-
skellige kandidater af et parti talt 
sammen - og så kommer de såkald-
te listekandidater ind i kommunerå-
det i den rækkefølge, at resultatet til 
sidst  genspejler netop det samlede 
antal krydser.
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SSW Skovlund og omegn

Hvis man altså gerne vil 
have en enkelt eller to af 
vore kandidater valgt ind, 
har de den største chance, 
hvis I fuldt ud udnytter jeres 
stemmeret ved at sætte alle 
jeres krydser ud for samt-
lige SSW - kandidater!   x)

Og så  afholder vi samme aften 
som SSF den 08.03.2018  vores  
årlige Generalforsamling!

Venlige hilsener og vel mødt den 
08.03.2018 i Skovlund Forsamlings-
hus
på SSWs vegne

Rolf Hachmann

x) som gammel skolelærer skal jeg 
nok kunne fortælle jer, - hvordan I 
skal vælge ”rigtigt” !!!
 o.k.: I bestemmer selv!  (Men gør 
det nu ordentligt!)
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Børnehaven

Langt om længe er børnehaven 
vendt tilbage i den nye bygning. 
Vi flyttede i weekenden, så det 
hele var klar mandag morgen. 
Børnene var helt op at køre, for 
nu var vi ikke længere to bør-
nehaver, men en stor institution 
samt vuggestue. 

Vuggestuen er siden 01.02.18 i 
gang i Skovlund, og Pernille 
Albert, 37 år, og Jenny Freund-
lich, 30 år, har været så heldige 
at få stillingerne som den nye 
pædagog hhv. pædagogmed-
hjælper.

Pernille har to børn på hhv. 4 og 
8 år, er gift og bor i Harreslev. 
Hun er siden 2017 uddannet 
pædagog, men har været på 
feltet ca. 4 1/2 år inden uddan-
nelsen. 
Jenny har to børn på 9 og 10 år, 
er gift og bor i Skovlund. Hun 
har været ansat i Hanved Børne-
havens vuggestue de sidste 3 år.
Pernille og Jenny siger: ”Som 
udgangspunkt tror vi, at børns 

trivsel er alfa og omega for al 
videreudvikling og læring. Dette 
mener vi skabes ved at give 
børn nærvær, opmærksomhed 
samt varme og smil, og netop 
det ser vi frem til at kunne være 
med til at tilbyde de små 
”MARIEHØNS” i Skovlund.
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SKOLEN

Vi er glade for det 
fællesskab, som 

vi har med både børn og voksne 
på skolen. ”Ida sucht Helden”, der 
blev afholdt den 14. januar, viser os 
alle, hvor vigtigt det er, at vi støtter 
hinanden. Det varmer meget, at så 
mange som en selvfølge bakkede 
op omkring denne dag og viser 
os, at i Skovlund hjælper man 
hinanden.

Januar måned er præget af arbejdet 
med udtalelser og karakterblade. 
Denne gang har vi sammen med 
Samarbejdsrådet besluttet, at vi 
benytter de tabellariske udtalelser 
fra Skoleforeningen, der afviger fra 
vore egne. Det er endnu sådan, at 
eleverne får tabellariske udtalelser 
fra indskolingen op til 4. klasse. I 5. 
og 6. klasse får eleverne karakter 
og en tabellarisk oversigt over 
overordnede lærings-, social- og 
sprogkompetencer.

Afholdte Arrangementer:

Dette år har der været forandringer 
i forhold til vores måde at holde 
sammenkomst i november. Da flere 

af lokalerne i Valsbøl jo har været 
lånt ud til børnehaven, har vi valgt 
at holde vores julearrangement 
i Skovlund og kunne dermed i 
fællesskab få pyntet hele skolen og 
SFO op til december.

Julevandringen for indskolingen 
den 6. december blev gennemført 
sammen med vores præst i Valsbøl. 
Det er en dejlig oplevelse for elever 
i indskolingen og er netop med til at 
gøre julefortællingen levende.

Sammen med SSF inviterede vi 
igen til ”Levende adventskalender” 
i Skovlund forsamlingshus. Det er 
efterhånden sådan, at flere godt 
ved, at vi gerne vil mødes den 
13. december, så vore piger kan 
optræde på selve Luciadagen. Det 
er altid et overskueligt og hyggeligt 
arrangement, hvor flere vælger at 
komme forbi for at høre luciapigerne.

Luciapigerne tog på besøg ved flere 
tyske institutioner sammen med 
Jonna og Lis den 15. december. Det 
er årets highlight og vi ser alle frem 
til at få inddraget luciaoptog ved 
vore egne arrangementer og glæder 
os, hvis vi kan glæde andre med 
denne skønne tradition i december. 
Uventet fik vi en invitation fra en 

Skolen
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Skolen

tysk forening for ældre og flere piger 
deltog en eftermiddag i det nye 
borgerhus.

Julegudstjenesten var en fredelig 
afslutning, før vi kunne ønske 
hinanden en glædelig jul den 22. 
december i Skovlund. Der er som 
altid en god vekselvirkning mellem 
kirkelige handlinger og elevernes 
optræden, så de føler, at de er en 
naturlig del af gudstjenesten. 

Fastelavnsfesten har vi dette 
år holdt i Skovlund opdelt efter 
klassetrin. Vi slog fælles katten af 
tønden uden for i kulden, så vi har 
rigtig hjulpet hinanden med at få det 
afviklet i rimeligt tempo. Dernæst 
har vi især styrket sammenholdet 
i klasserne og lavet både 
konkurrencer og sociale lege med 
eleverne. Vi havde alle en hyggelig 
dag og det var en fornøjelse at 
se alle de forskellige og farverige 
udklædninger.

Kommende arrangementer:

Den næste periode vil igen være 
præget af kursusvirksomhed. Flere 
af de ansatte genopfrisker deres 
førstehjælpsbevis ved Dansk 
Sundhedstjeneste. Dernæst er vi 

flere, der deltager diverse kurser 
i dansk sprog og læsning samt 
udvalgsmøder i engelsk. De nye 
læreplaner er vi alle i gang med at 
læse og drøfte både blandt lærerne 
og i Samarbejdsrådet. 

Igen i år har vi meldt 5. og 6. 
klasse til høvdingebold-turnering 
i Ladelund den 7. marts, hvor de 
drager af sted sammen med Willi 
og Jonna for at dyste mod andre 
hold fra Sydtønderkredsen. Sidste 
år kom de til København i finalen, 
så der er noget at leve op til i år ;o)

Sidste år deltog vi gerne i 
læsefestivallen og synes, at det var 
så godt, at vi vil gentage den del, 
som vi selv stod for. Det betyder, 
at 3. og 4. klasse vil komme på 
besøg i indskolingen og læse for 
dem. 5. og 6. klasse vil besøge 
børnehaven og læse billedbøger 
for dem. Vi vil igen bruge flere dage 
til ”LæseRaketten”. Dette år støtter 
vi børn i Jordan og får megen 
viden om dette land og hvordan 
uroligheder i Syrien har påvirket 
flere af børnene, der er flygtet over 
grænsen til Jordan. Når vi læser 
historierne i LæseRaketten er vi 
med til at sætte fokus på børns ret 
til at gå i skole. Der er masser af 
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Skolen

inspiration på nettet til dette emne, 
så vi har mulighed for at få viden på 
forskellig vis. 

Eleverne i 3. til 6. klasse 
deltager den 15. marts i Känguru 
Wettbewerb sammen med 
deres matematiklærer Andreas. 
Denne dag fordyber eleverne sig 
i matematiske udfordringer og 
deltager i en konkurrence om at 
kunne besvare flest mulige opgaver 
rigtigt. 

Affaldsindsamlingen foregår om 
lørdagen den 17. marts i Skovlund 
kommune og vi vil igen i år gerne 
være en aktiv og synlig del af 
denne. Det aftales nærmere 
med amtet, at vi gerne vil samle 
affald om fredagen den 16. marts 
i hele området på vores side af 
Nordhackstedter Straße sammen 
med elever og forældre.

Det grænseoverskridende projekt 
”Nordiske Naboer”, som 4. klasse 
deltog i lige efter ferien, gentages 
med 5. og 6. klasse den 20. marts. 
Denne dag mødes vore elever med 
elever fra en tysk mindretalsskole i 
Gråsten på Dansk Centralbibliotek.

Vores årlige store forældremøde 
holder vi den 28. marts. Denne 
gang vil vi gerne give eleverne 
mulighed for at vise, hvad de lærer i 
musikundervisningen ved Jonna og 
Lis. Der gives indblik i årets gang 
på skolen både via oversigter og i 
form af en film, som Andreas laver. 

Før påskeferien tager indskolingen 
sammen med deres lærere Jonna 
og Lis og nogle forældre på en 
udflugt til Flensborg. De slutter 
i dansk Centralbibliotek, hvor 
flere forældre mødes for at være 
sammen med børnene.

Påskeferien holdes i år fra den 30. 
marts til den 13. april.

Efter påskeferien holder vi 
kursus både for personale og 
elever om brandsikkerhed. En 
af vore forældre, der er i det 
frivillige brandværn, vil sammen 
med en kollega fortælle os om 
brandsikkerhed og give 3. og 
4.klasse et lille kursus.

I april og maj deltager 3. og 4. 
klasse i gruppekoncerter både 
i Valsbøl og i Flensborg med 
Sønderjyllands Symfoniorkester.
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Skolen

SFO-hyggestuen:

En hilsen fra Skovlund Valsbøl 
danske skoles SFO.

Vi elsker at prøve nye ting af i vores 
SFO. Hvis børnene er med, så 
tager vi voksne det til os, og gør 
noget mere ud af det. 

Februar er en af de måneder, hvor 
vi prøver nye ting af, og vi glæder 
os!!
På samme måde gjorde vi det 
sidste år, her prøvede vi vores 
rekorddag af for første gang, og må 
sige, at det var en kæmpe succes. 
Vores kære SFO børn øvede 
sig bravt i flere uger, for til sidst 
at skulle kaste sig ud i officielle 
rekordforsøg med vidner og 
dokumentation. Det hele endte ud 
i, at flere af vores børn blev optaget 
i den danske bog “Børnenes 
rekordbog”, og rekorddagene 
kommer igen i 2018. Her vil vi sætte 
flere og vildere rekorder, for vi skal 
naturligvis atter optages i børnenes 
rekordbog.

Som noget nyt, har vi prøvet det her 
af...

Vi har en maddag 1 gang om 
måneden i SFO, typisk er det en 
voksen, der laver mad med hjælp 
fra et par børn.... men de sidste 
to gange har vi haft et børneteam 
med i køkkenet. De dækker bord, 
de måler op, de hælder i gryder, 
rører rundt, smager til, skærer brød, 
anretter og gør alt klart. Herefter 
åbnes dørene for resten af sfo og 
eventuelle forældre, der kommer 
med en sulten mave. 
Vi laver typisk forskellige supper 
med hjemmebagt brød, brød der 
naturligvis også er bagt af børnene. 
Vi må sige, det er en succes. Der 
er ikke mange levninger tilbage, og 
det er glade børn med fyldte maver, 
der går hjem for at holde weekend. 
Næste maddag bliver d. 23.2., 
og menuen er denne gang 
kartoffelsuppe med gurkemejebrød.

Musik er skønt, musik er godt.. 
.men musik kan også være fis og 
ballade, og det gør vi noget ved, 
når en gruppe på 10 børn går i 
gang med et lille musik projekt 
d. 12. og 19. februar. Her vil vi 
naturligvis synge og lege, men vi vil 
også spille xylofon-memory og lege 
med Kazoos. Vi afprøver forskellige 
ting og sager, og bliver det en 
succes, så gør vi mere ud af det i 
fremtiden.
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Skolen

Jürgen og en flok børn fra 3.-6. 
klasse tager fat i faget KEMI, når 
de d. 28.2. skal lave krystaller og 
prøver andre spændende ting af. 
Som med de førnævnte ting, bliver 
det en succes, så er det ikke sidste 
gang med kemiforsøg i SFO.

På skolens vegne 
de bedste hilsner

Anne Clausen
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Valsbøl og omegns Folkedansere

Folkedanserne siger tusind tak 
for husly i Skovlund Forsam-
lingshus i den tid børnehaven 
var flyttet til Valsbølhus.

Tutti, Sonja og Ole har med stor 
glæde instrueret folkedans og 
spillet violin til YDUNs børneak-
tivitetesdag i januar måned, og 
de deltager gerne til et sådant 
arrangement igen.

Vi begynder at danse i Valsbøl-
hus igen den 07. marts.

Den årlige generalforsamling 
afholdes i Valsbølhus den
14. marts kl. 19.00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Der bliver udsendt invitation til 
medlemmerne rettidigt.

Med venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne
Ellen
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MARTS
Søndag den 04. kl. 11.00 Gudstjeneste på Medelby Danske Skole, 

og efterfølgende generalforsamling

Mandag den 05. kl. 17-19 Sysleaften i Forsamlingshuset, Skovlund

Onsdag den 07. kl. 8.30-12 Skolen - høvdingeboldkamp for 5.+6. klasse

Onsdag den 07. kl. 15-17 Onsdagskaffe i Forsamlingshuset, Skovlund

Torsdag den 08. kl. 19.30 SSF / SSW - generalforsamlinger

Søndag den 11. kl. 10.00 Gudstjeneste i Store Vi kirke

Onsdag den 14. kl. 19.00 Valsbøl og omegns Folkedansere - 
generalforsamling i Valsbølhus

Fredag den 16. Skolen - affaldsindsamling i Skovlund ved elever

Søndag den 18. kl. 10.00 Familiegudstjeneste i Valsbølhus

Tirsdag den 20. kl. 15-17 Ældreklubben - ”påskelotto” i Forsamlingshuset, 
Skovlund

Onsdag den 21. Bogbussen kommer

Fredag den 23. kl. 19.00 SSF Fl.Amt+By - forårsfest på Flensborghus

Lørdag den 24. SSW - ekstraordinært Landsmøde

Onsdag den 28. kl. 17-19 Skolen - forældremøde i skolen

Torsdag den 29. kl. 10.00 Påskevandring i Store Vi kirke

Torsdag den 29. kl. 17.30 Kirken - påskemiddag i Valsbølhus

Fredag den 30. kl. 10.00 Gudstjeneste i Store Vi kirke - langfredag

APRIL
Søndag den 01. kl.  9.30 Gudstjeneste på Medelby Danske Skole - 

påskedag

Søndag den 01. kl. 11.00 Gudstjeneste i Valsbølhus

Søndag den 15. kl.   9.30 Gudstjeneste i Valsbølhus (Treschow-Kühl)

Søndag den 22. Kirkedag på Gottorp Slot

Tirsdag den 24. kl. 9.25-
11.55

Skolen - oplysning om brandsikkerhed til 3.+4. kl.

Tirsdag den 24. kl. 15-17 Ældreklubben - ”forårssange” i Forsamlingshuset, 
Skovlund

Onsdag den 25. kl. 13-15 Bogbussen til SSF

Søndag den 25. kl. 14.00 Gudstjeneste i Store Vi kirke

Ret til ændringer forbeholdt

Kalender
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Skolen 
Påskeferie: Første feriedag - tirsdag den 03. april 2018  
  Sidste feriedag - fredag den 13. april 2018

Undervisningsfri fredag den 11.05.2018 (efter Kristi Himmelfart)

Kalender

MAJ
Lørdag den 05. Skolen og foreningerne - fællesudflugt 

for hele familien til Kongernes Jelling

Søndag den 06. KOMMUNALVALG

Søndag den 06. kl.   9.30 Gudstjeneste på Medelby Danske Skole

Søndag den 06. kl. 11.00 Gudstjeneste i Forsamlingshuset, Skovlund

Onsdag den 09. kl. 10.30-
12.30

Bogbus til skoleelever

Torsdag den 10. kl. 10.00 Gudstjeneste og konfirmation i Store Vi kirke

Lørdag den 12. kl. 10.00 Gudstjeneste og konfirmation i Nr. Haksted kirke

Torsdag den 17. SSF Flensborg Amt - generalforsamling

Tirsdag den 22. kl. 15-17 Ældreklubben - ”spil og sang” i Forsamlingshuset, 
Skovlund

Onsdag den 23. Bogbussen kommer

Torsdag den 24. SSW Slesvig-Flensborg Amt - generalforsamling

JUNI
Fre-søn den 1.-3. Årsmøde i hele Sydslesvig

Tirsdag den 19. Ældreklubben tager på SOMMERUDFLUGT

Ret til ændringer forbeholdt
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DIT BIDRAG FOR ET 
FREDELIGT EUROPA
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WIR BRAUCHEN 
DEINE UNTERSCHRIFT!

VI HAR BRUG FOR  
DIN UNDERSKRIFT!
For mangfoldighed
Europa er et broget kludetæppe af sprog og kulturer. I Europa tales 90 sprog, 
hvoraf de 37 er anerkendt som nationalsprog. Derudover findes der 53 sprog, 
som betegnes som »statsløse« mindretalssprog. Alene i Slesvig-Holsten tales 
der, udover tysk, også dansk, frisisk og plattysk.

For fred og stabilitet
I vores egen grænseregion ved vi hvor meget det betyder for fred og stabilitet, 
at mindretalssprog og kultur er sikret gennem bl.a. lovgivning. På den måde 
kan vi leve i fredelig og ligeberettiget sameksistens. Diskrimination og social 
udstødelse er realiteten mange steder i Europa. Retten til eget sprog og egen 
kultur er på ingen måde en selvfølge. Mange mindretalssprog er i fare for at 
uddø og mindretalskulturer forsvinder. Konflikter som disse fører desværre ofte 
til uroligheder og i værste fald borgerkrig.

1.000.000 underskrifter fra EU-borgere
Mens der er love på europæisk plan, som på mange forskellige områder tvinger 
medlemslandene til at handle i overensstemmelse med de værdier, EU står for, 
er der ingen love, der sikrer mindretallenes rettigheder. Det vil det europæiske 
borgerinitiativ »Minority Safepack« ændre på. Initiativet har frem til forår 2018 til 
at samle en million underskrifter, som understøtter krav om, at EU skal bidrage 
til beskyttelse af de nationale mindretal.

At gøre mindretalsrettigheder til et EU-anliggende er af afgørende betydning for 
en værdig, fredelig europæisk sameksistens.

Scan QR-koden og 
underskriv elektronisk 

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/
eller brug nedestående link
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Så har vi igen taget fat på et nyt år 
med nye oplevelser og ukendte ud-
fordringer. Vi er dog så heldige, at 
vi atter i år kan se frem til at mødes 
i kredsen af velkendte ansigter – og 
det glæder vi os over 

I Ældreklubben tog vi allerede 
den 16. januar fat på vinterens 
møderække med kaffe, godt brød 
og sang og spil på programmet. 
Eftermiddagens overraskelse stod 
Else Marie for. Hun havde med løfte 
om ”godt selskab og en kop excel-
lent kaffe” fået sin gode husbonds 
tilsagn om at ville spille til eftermid-
dagens sange, og DET var vi alle 
meget glade for. Det blev en hygge-
lig halv time med fuld drøn på stem-
merne, mens vi sang os igennem 
vore vintersanges velkendte ord og 
melodier akkompagneret af Gun-
nars guitar- og klaverspil. Hjertelig 
TAK til Gunnar.

Den 20. februar mødes vi til Faste-
lavnsarrangement med bager Niel-
sens fremragende fastelavnsboller 
til kaffen foruden naturligvis Else 
Maries gode hjemmebagte bolle 
med smør. Nogle af deltagerne vil 
sikkert – som vanligt - være klædt 
lidt ud, men vi slår ikke katten af 
tønden. Vi nøjes med en historie 
om fastelavnsfestligheder et eller 
andet sted i verden, og synger de 
fastelavnssange vi kender ”fra da vi 
var små” – for længe, længe siden.

Næste møde bliver så vores helt 
særlige Påskelotto den 20. marts, 
fulgt af møde den 24. april og 22. 
maj inden vi slutter dette halvår 
med Ældreklubbens sommerudflugt 
den 19. juni. Læse mere herom an-
det steds i Bladet, men sæt gerne 
nu X ved datoen.

Mange hilsner fra 
Else Marie og Kirsten

Ældreklubben
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Bogbussen

 

Bogbussen kommer til:  
 

Flensborg Trollsøvej – Alderdomshjemmet 
 Skovlundmark – Hørup – Skovlund – Østerby 

 
  følgende onsdage: 

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

2017= 
13. september  
08. november 
06. december 
 
2018= 
24. januar 
21. februar 
21. marts 
25. april 
23. maj 
20. juni 
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Den danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, 
Store Vi og Skovlund 

 
(www.vmss.kirken.de) 

 

Året er kommet godt i gang, og vinteren har været mådeholden indtil videre.  

I Skovlund oplevede vi i januar stor opbakning til Ida på 10 år, som går på 

den danske skole. I efteråret fik hun konstateret leukæmi og med hjælp fra 

familie venner, samt hele kommunen var det d. 14. januar muligt via en 

spytprøve, som bliver registreret af DKMS (Deutsche 

Knochenmarkspenderdatei; www.dkms.de), at stille sig til rådighed som 

stamcelledonor. Da var det ikke afgjort, om Ida har brug for 

stamcellebehandling, men mange lod sig teste, så nu er chance større for, at 

man finder en donor, hvis det bliver nødvendigt.  

Har man interesse for at stille sig til rådighed, men var forhindret i at 

komme d. 14. januar, kan man henvende sig til Dansk Sundhedstjeneste 

(0461 570580), hvor man kan blive hjulpet videre. Menighedsrådet har 

besluttet at samle penge ind til DKMS, så de penge der indsamles ved 

gudstjenesterne i januar og februar overføres til DKMS. Der er allerede 

kommet et godt beløb ind allerede. Man kan støtte DKMS direkte under 

følgende kontonr: DE64 2305 1030 0510 1346 46.  

Menigheden afholder generalforsamling d. 4. marts på Medelby skole kl. 

11.00 efter gudstjenesten og frokosten.   

Se mere i det netop udsendte Kirkeblad nr. 135. 

 

                                                Terminer 
 

18. februar: Medelby skole kl. 9.30 
 Forsamlingshuset, Skovlund kl. 11.00 
25. februar: Christianslyst kl. 10.00 – konfirmandlejr  
 

4. marts: Medelby skole kl. 11.00 – generalforsamling 
7. marts: Onsdagskaffe i Forsamlingshuset, Skovlund kl. 15-17 
11. marts:  Store Vi kl. 10.00 
18. marts:  Valsbølhus kl. kl. 10.00 – familiegudstjeneste  
29. marts:  Store Vi kirke kl. 10.00 – påskevandring  
 Valsbølhus kl. 17.30 – påskemiddag  
30. marts: Store Vi kirke kl. 10.00 – langfredag 
 

1. april: Medelby skole kl. 9.30 – påskedag  
 Valsbølhus kl. 11.00  
15. april: Valsbølhus kl. 9.30 (Treschow-Kühl) 
22. april: Gottorp Slot – Kirkedag  
29. april:  Store Vi kirke kl. 14 
 

6. maj: Medelby skole kl. 9.30 
 Forsamlingshuset, Skovlund kl. 11.00 
10. maj: Store Vi kirke kl. 10.00 – konfirmation 
12. maj: Nr. Haksted kirke kl. 10.00 – konfirmation  

Konfirmanderne og præsten ved Brundlund Slot d. 27. januar 2018 
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Læsekredsen

Kommende Læsekreds bog:
”Familien Bruchfontaine” af Keld 
Conradsen

Omtale: Otto Bruchfontaine ankom-
mer i sommeren 1920 til Egernsund 
fra Afrika. Byen, som igen er blevet 
dansk efter Genforeningen og Otto 
ser rige muligheder i byens teglvær-
ker. Sammen med sin viljestærke 
hustru, Dagmar, grundlægger han 
industrifamilien Bruchvontaine. En 
magtfuld slægt, der i de næste år-
tier bevæger sig til tops i Danmark.
Ind i denne familie fødes Valdemar, 
yngste tvillingebror i den 3. genera-
tion Bruchvontaine. I begyndelsen 
af 1970-erne arbejder han i en af 
familiens virksomheder i Køben-
havn, men Valdemar er ikke, som 

Bruchvontainer er flest…..

FAMILIEN BRUCHVONTAINE er 
en historie om en familie, der ikke 
går på kompromis. En fortælling om 
pligt og ære og det selvbedrag, der 
er nødvendigt, når familiehistorien 
skal fortælles. Og den indeholder 
adskillige skeletter.

En absolut læseværdig bog.

Forfatteren Keld Conradsen er født 
i 1963 og opvokset med det ene 
ben i dansk kultur og det andet i 
tysk, en dobbeltkulturel baggrund, 
der bl.a. var udgangspunkt for ro-
manen Stemte s’er og som også 
spiller en væsentlig rolle i FAMI-
LIEN BRUCHVONTAINE

I 2011 var Angus McFinneys fatale 
forstyrrelser, Keld Conradsens 
4. roman, nomineret til Weekend-
avisens litteraturpris.

Vi mødes næste gang 14. marts 
kl. 19.30 i Forsamlingshuset.
Alle er hjertelig velkommen.

På Læsekredsens vegne
Else Marie
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Sysleaften

“SYSLEAFTEN”
Vi har altid et par hyggelige timer, 
bliver inspireret af forskellige hånd-
arbejder og får nye ideer, af og til 
aftaler om nye tiltag.
Der vil altid være kaffe, te og vand. 
Måske sågar en kage af og til.

Kom endelig forbi til et par hygge-
lige timer. Med eller uden håndar-
bejde. 
Vil I lære at strikke, hækle eller 
have hjælp til et eller andet, så tag 
endelig “ problemet” med til næste 
Sysselaften

Der må meget gerne reklameres for 
dette arrangement.
Forsamlingshuset har plads til 
mange

SYSLEAFTEN finder sted hver den 
første mandag i måneden. Næste 
gang er 5. marts fra kl. 17-19.

Vel mødt
På initiativtagernes vegne
Else Marie
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Strik

Allerbedste opskrift på KARKLUDE

Det skal du bruge:
• Pind nr. 3
• Bomuldsgarn

Sådan gør du:
Slå 63 masker op på pind nr. 3 og strik 6 p ret.

* 1. pind: 3 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * til der er 4 m tilbage, 
  1 vr, 3 r

* 2. pind: ret

* 3. pind: 3 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til der er 4 masker tilbage,
  1 r, 3 r

* 4. pind: ret

Gentag disse 4 pinde til kluden 
måler ca. 24 cm. Strik 5 pinde 
ret. Luk af. 



25

Mad

Nem og velsmagende
broccolisalat

Det skal du bruge:
• 1 stok broccoli
• ca. 100 g græsk yoghurt
• 1 dejligt, saftigt æble
• lidt citronsaft
• salt
• friskkværnet peper

Sådan gør du:
1. En stok broccoli deles i små bukketter. Lidt af stokken kan 
    fint tages med. Lægges i et dørslag og overhældes med ko-
    gende vand.
2. Græsk yoghurt blandes med et dejligt, saftigt æble, skåret i 
    småstykker, lidt citronsaft, salt og friskkværnet peber.
3. De afkølede broccolibuketter tilsættes og blandes godt.

Salaten kan spises alene eller som velsmagende tilbehør til 
lige det, du har lyst til.

God appetit!
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Blandet

Møder fortsat....

Den 5.1. 1951 talte lektor Knudsen 
fra Sønderborg om St. St. Blicher 
og læste nogle Noveller for os. Paa 
gr. a. et uhyggeligt Vejr var der kun 
mødt 10. Ellers en vellykket aften.

31.1. afholdtes Kvindemøde, hvor 
Fru Meyer læste op.
Mødt 10.

10.2. afholdtes Forældrerådsmøde.
Program
1. Silkeborgturen
2. Konformationshjælp
3. Byggegrund
4. Evt.           

ad 1. Der besluttedes, at Turen 
skulde finde Sted den 26. og 27.5. 
Prisen skulde undersøges nær-
mere. 

ad 2. 49 Elever indstilledes til 
Hjælp. 

ad 3. Hr. Bruneks vil forhandle nær-
mere med August Hansen om en 
eventuel Bytning

27.2.51. Møde i Skolen. Mødt var 
16.
Forældreraadsformanden aflagde 
Beretning om Forældreraadets 
Arbejde. Nævnte Programmet for 
Silkeborgturen og eventuel Bygning 
af en ny Skole. Forespørgsel om 
der var nogen, der vidste et Grund-
stykke, man kunde købe.

Lærer Meyer aflagde Beretning for 
Arbejdet i det svundne Aar baade 
med Forældrekredsen og Skolen. 

Derefter Kaffe.

Man bestemte, at Rejsen til Silke-
borg skulde foretages med Bus den 
26. og 27.5. Pris 15 D.M.

Forældreraadet fik Mandat til at fort-
sætte tre Aar og til at føre Forhand-
lingerne ang. Køb af Grund videre 
paa den nuværende Basis.
Gaardejer Christoph Worm blev 
valgt til Suppleant i Forældreraadet.



27

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

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

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

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

Præstegården
Pastor: Finn J. L. Rønnow, Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl, 04639 823, ronnow@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
Leder: Nadine Krause
Samarbejdsrådets formand: Natascha Rønnow
Buchauweg 4, 24980 Skovlund, 04639 405, Nadine.Krause@skoleforeningen.org

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

Adresse- og telefonliste

FORÅRSFEST
SSF/SSW Flensborg by og amt inviterer til

Fredag/Freitag                 

23.03.2018 - 19:00
Flensborghus
Norderstr. 76, Flensborg

www.syfo.dewww.ssw.de

Billetter kan bestilles og afhentes 
på Bysekretariatet, tlf. 0049 461 14408125/126 eller 127 og
på Amtssekretariatet, tlf.  0049 461 14408155/156 

Der serveres en festmiddag. Drikkevarer til rimelige priser kan købes.
Musik ved OS3.

Entré: 20 euro pr. person
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Hanne Bjerringgaard
Rinkenæs
Hvedemarken 3
6300 Gråsten
DK

Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
Norderstr. 74
24939 Flensburg

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

Skovlund-Valsbøl Nyt
1/2018P 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


