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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: stillingen er vakant. Henvendelse kan ske til pastor Theresia Treschow-Kühl, Ugle Herred 
Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl, 04639 823

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: Leif Jansen
Buchauweg 4, 24980 Skovlund, 04639 405, Nadine.Krause@skoleforeningen.org

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

Adresse- og telefonliste

Gennem forskellige aktiviteter boltrer vi os på dansk og tysk. 
For børn i 5-12 års alderen og voksne. 

Wir bewegen uns durch verschiedene physische und 
kreative Aktivitäten in deutscher und dänischer Sprache.
Für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren und für Erwachsene.

Familie-sprog-festival 
på tværs af grænsen

Grenzüberschreitendes 
Sprachfestival für Familien

18.10. - 20.10.2018
Sted: Christianslyst, Nottfeld, 24392 Süderbrarup, Sydslesvig
Tilmelding:  www.dgi.dk/201814006005 senest den 3. september 2018
Informationer: Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. + 45 40265489 eller
www.SdU.de, René Lange, rene@sdu.de

Tegnet af 5. klasses elever fra Balle Billedskole
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SSF Skovlund-Valsbøl 

Kære medlemmer! 
 
Nu er foråret for alvor kommet i 
gang - og det er vi faktisk også 
Der er sket en del i den seneste tid, 
og der er faktisk også meget, vi kan 
se frem til. 
 
Flot kommunalvalg 
 
Først og fremmest et stort tillykke 
med valget til SSW i Skovlund og 
Valsbøl. I Skovlund fik SSW 16,3 
procent af stemmerne, i Valsbøl 
blev det endda til 28 procent. 
 
Det er et fremragende resultat, som 
det danske mindretal kan være stolt 
af - specielt når man sammenligner 
det med andre dele af Sydsles-
vig, hvor det gik knapt så godt for 
SSW. Faktisk fik vi i sidste ende 
rigtig godt fat i valgkampen hos os, 
selvom optakten til valget var hårdt 
arbejde. 

Men det egentlige politiske arbejde 
begynder jo først nu for dem, der 
er valgt ind. Det bliver spændende 
at se, hvordan det går for vores 
politiske repræsentanter i kom-
munerådene, og hvad de kan opnå 
på det politiske plan for det danske 
mindretal. 
 

Vi ønsker SSW i hvert fald alt godt 
og siger held og lykke! 
 
Spændende Årsmøde 
 
Spændende bliver det også til de 
danske årsmøder 2018, der ar-
rangeres fra 1. til 3. juni. Vi starter 
lige som sidste år lørdag kl. 15 ved 
Valsbølhus. Arrangementet begyn-
der med taler og underholdning i 
hallen. Samtidigt er der aktiviteter 
for børnene udenfor i haven.  
 
Musikeren Karen Lund, der også 
er kendt som den musikalske klovn 
Trutte, og SSFs formand, Jon Har-
don Hansen, holder taler, og som 
underholdningen har vi inviteret 
duoen Lund og Steengaard.  
 
Endnu engang får vi besøg af FDF 
Grenå Brass Band, som i år kan 
fejre sit 50. Årsmøde-jubilæum. Vi 
glæder os meget over, at det bliver 
fejret hos os i Skovlund-Valsbøl-
distrikt. I den forbindelse vil vi gerne 
grille mad og tænde bål i haven ved 
Valsbølhus. Det begynder vi med 
straks efter talerne.  
 
I år har vi igen brug for jeres bidrag 
til et vellykket Årsmøde. Denne 
gang drejer det sig om at bage 
kage til kaffen eller levere lidt salat 
til grillmaden. Vi vil gerne bede jer 
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SSF Skovlund-Valsbøl

om at melde tilbage, hvad i kan 
tage med. Sig til enten til skolen  
eller til bestyrelsen. 
 
FDF Grenå Brass Band bliver til 
overnatning. Det var tidligere meget 
almindeligt, men i de seneste år har 
der ikke været behov for det. Men 
nu har vi behov, da nogle enkelte 
FDF’ere har brug for et sted til at 
overnatte. Det er kun overnatning. 
Forplejningen er på Valsbølhus. 
Hvis I har plads og lyst til, ved den 
lejlighed at lære FDF’erne nærmere 
at kende, vil vi blive glad for en til-
bagemelding til bestyrelsen eller til 
skolen om en overnatningsplads. I 
kan selv vælge, om det skal være 
en ung eller en voksen gæst. 
 
Afsked med Finn Rønnow 
 
Vi har taget afsked med vores me-
get afholdte præst i ni og et halvt 
år, Finn Rønnow, der har fået en 
ny stilling som sognepræst i Taulov 
ved Fredericia. Det blev til et gri-
bende farvel. Der kom 100 gæster 
til hans afskedsgudstjeneste i Vals-
bøl kirkesal med efterfølgende sam-
vær i hallen. Der var rigtig mange, 
som gerne personligt ville ønske 
Finn og familien alt godt det nye 
sted. Finn bliver indsat som præst i 
Taulov 2. pinsedag. 
 

Vi fra SSFs bestyrelse siger tusind 
tak til Finn, tak for det gode sam-
arbejde, for dit faste ståsted og dine 
kontante holdninger, som du tit har 
givet udtryk for.  
 
Finn, vi ønsker dig og din familie 
held og lykke i Taulov. Og selvfølge-
lig ville vi glæde os over et gensyn  
i dit gamle pastorat, måske til ét  
Årsmøde eller to … 
 
Bog om Maren Sørensen 
 
Som mange af jer sikkert har 
hørt om, har forfatteren Pernille 
Juhl skrevet en bog om Maren 
Sørensen, en af Danmarks store 
kvindeskikkelser med relationer til 
Sydslesvig og til Valsbølhus. Bogen 
hedder »Marens vilje«, og den ud-
kommer den 1. juni i år.  
 
Fællesforeningerne i Skovlund og 
Valsbøl har inviteret Pernille Juhl til 
efterårsmødet i Valsbøl. Her vil hun 
fortælle om bogen. Nærmere infor-
mationer kommer snart. 
 
Med ønsket om et dejligt forår og  
et godt Årsmøde. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Helle
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SSW Skovlund og omegn

Kære medlemmer, 
kære venner af SSW,

en stor tak til alle vælgere og 
til alle SSW-kandidater og en 
stor tak til alle, der har understøttet 
SSW i valgkampen til de nye
kommuneråd.

I Skovlund blev Andrea Heinemeier 
og Erik Schaller valgt ind i den nye 
„Gemeinderat“.

I Valsbøl blev SSWs kandidater 
Karmen Tober, Heide Brodda og 
Birgit Brodersen valgt ind.

Alle de øvrige kandidater - for Skov-
lund Malin Holdt, Klaus Schmidt, 
Ellen Losch, Else Marie Rieks-
Pedersen, Rainer Dahmke og for 
Valsbøl  Gerda Lambertsen, Marvin 
Tober er parate til at  understøtte 
SSWs arbejde både i bestyrelsen 
hhv. som borgerlige medlemmer i 
nogle af de kommunale udvalg.

De nye kommuneråd optager deres 
arbejde i løbet af de kommende 
uger.

SSW siger  en særlig tak til de kom-
munerådsmedlemmer og borgerlige 
medlemmer,  som har ydet en stor 
indsats over de sidste 5 år og som 
ikke er med i den ny legislatur-

periode:  Sonja Axelsen og Torsten 
Bruns i Hørup,  Timo Katschewitz 
i Valsbøl, Lothar Christian og Rolf 
Hachmann i Skovlund.

Da vi endnu i oktober/november 
2017  ikke kunne være sikre på, 
om det ville lykkes for os  igen at 
opstille en egen SSW-kandidatliste, 
fik vi både fra Schafflunder Wäh-
lergemeinschaft og fra SPD i Skov-
lund nogle ærlige tilbud om  at vore 
mindretals-kandidater kunne have 
ladet sig vælge som kandidater på 
deres lister! Det vil vi ikke glemme 
- og vi glæder os til et godt sam-
arbejde igen.

I den kommende tid vil der i Skov-
lund blive arbejdet med emnet Ort-
sentwicklungsplan - og jeg håber, at 
vores aktive vil kunne sætte deres 
stempel på målsætningerne og  
arbejderne.
Vores rundkørsel  midt i Skovlund  
vil blive færdig i løbet af dette år og 
det samme gælder for den planlag-
te bro over møllestrømmen i  
borgerparken.
 
Hvis I har ønsker og ideer -  
henvend jer til jeres lokale SSW ...
Tak for jeres interesse!

På vegne af SSWs lokale 
bestyrelse
Rolf Hachmann
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Børnehaven

Nyt fra vuggestuen ”mariehønerne”.

Vi har nu været i gang siden februar 
2018 og er efterhånden fyldt op 
med 10 små mariehøns på stuen.
Alderen varierer fra ca. 10 mdr. til 
2,7 år i øjeblikket og det skaber 
både variation, udfordringer og 
glæde fra store til små.
 
Som vuggestuebarn er det som  
regel første gang det opleves at 
skulle hjemmefra. Det kan være 
en stor omvæltning for såvel det 
enkelte barn som også for foræl-
drene. Her sætter vi stor fokus på 
at opbygge tillid, som er med til at 
danne grundlag for trivsel gennem 
bl.a.  at møde børnene samt foræl-
drene med et smil på læben og et 
personligt godmorgen. Modtagelsen 
om morgen er med til at danne ram-
merne for en god aflevering og her-
med medskaber til en god opstart 
på dagen.

Samtidig er det med til at opbygge 
en god relation, som for os er fun-
damentalt til alt videreudvikling og 
læring for det enkelte barn. Med en 
god relation skabes tillid og tryghed, 
og hermed mulighed for børnene på 

egen hånd eller i samarbejde med 
de andre børn og voksne at turde 
udforske sig selv og sin omverden.

På stuen er et overordnet mål at 
børnene oplever selvstændighed 
og medbestemmelse. Det er med 
til at øge deres eget selvværd og 
oplevelsen af, selv at kunne me-
stre daglige gøremål. De motiveres 
bl.a. til selv at tage tøj på og af, at 
være med til at gøre bordet klar til 
spisning, selv at kunne hente det 
de gerne vil lege med men også at 
kunne give udtryk for det de gerne 
vil og det de ikke vil. Her bruger vi 
meget tid på at italesætte deres 
følelser og give dem handlestrate-
gier f.eks. at bruge ordet STOP på 
en hensigtsmæssige måde. Netop 
det at kunne sige fra, er et vigtigt 
skridt i at kunne mærke sig selv og 
en begyndende fornemmelse af de 
andre.

Overordnet arbejder børnehaven 
i øjeblikket med læreplanstemaet 
Natur og naturfænomener. I vugge-
stuen har vi i henhold til temaet  
arbejdet med at mærke den skiften-
de årstid ved at mærke det med alle 
sanserne. Da der var sne endnu, 
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Børnehaven

har vi hentet det indenfor for at un-
dersøge det. Det var koldt og vådt 
og smeltede, når man havde det i 
hånden. Det var en stor oplevelse, 
hvor der var rig af mulighed for at 
italesætte oplevelserne, der igen er 
med til bedre at kunne begribe om-
verdenen. 

Så kom tiden, hvor det blev var-
mere og en dag blev det helt mørkt 
udenfor, og det lynede, haglede og 
tordende. Alle børn stillede sig op 
foran vinduet og oplevede uvejret. 
Vi samlede hagl i en spand, som 

efterfølgende blev studeret. Det var 
koldt, beskidt og vådt. Enkelte børn 
blev bange, som var et ord, der blev 
”smagt” lang tid på denne dag. 

Fremadrette vil vi have fokus på  
at opdage og undersøge det lille  
dyreliv på jorden udendørs, når vi 
er ude og oplever naturen. At sanse 
naturen med øjne, øre, næse og 
hænder er begyndelsen for siden-
hen at kunne forstå verdens  
abstrakte sammenhæng. 
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Skolen

På skolen er vi 
meget optaget af 
nye læreplaner, 
der er i arbejde 

for de fleste fag. Vi skal væk fra 
emneorienteret fokus over til 
kompetencer og mål for læringen. 
Der vil i planlægningen komme 
mere fokus på klasseteam og 
fagteam. I alle fagene er der 
fire gennemgående temaer som 
sproglig udvikling, it og medier, 
innovation og entreprenørskab og 
interkulturel kompetencer.
Læreplanerne skal ligne de danske 
så meget som muligt, men stadig 
overholde de aktuelle slesvig-
holstenske og tilpasset vores 
specielle sydslesvigske dimension. 
De fleste fag har endvidere fået en 
matrix, hvor vi ud fra en skematisk 
oversigt får et mere konkret værktøj 
til planlægningen af undervisningen 
og det bliver nemmere at synliggøre 
det for eleverne og give løbende 
feedback.
Læreplanerne har været til 
høring og nu arbejdes der videre 
ud fra den feedback som både 
samarbejdsrådene og lærerne har 
givet. Vi er endnu i en proces, hvor 
der vil komme flere kurser om de 
nye læreplaner.

Afholdte Arrangementer:

For første gang meldte vi skolen 
til illustratorbesøg. Vi fik besøg 
af en kendt illustrator, der talte 
med eleverne om sit arbejde og 
dernæst viste han dem en tegning 
af et univers, hvor der manglede 
flere ting. Eleverne blev opfordret 
til at bruge fantasien og tegne de 
ting, som de synes manglede på 
billedet. Elevernes billeder blev 
dernæst fotograferet og måske 
bliver nogle af dem inddraget i 
det færdige billede. Hele ideen til 
illustratorbesøg stammer fra en 
workshop på Jaruplund Højskole. 
Det var spændende at se alle de 
billeder, som vores illustrator var 
ophavsmand til og fantastisk at få 
besøg af en professionel.

Samme dag var vores elever 
i 5. og 6. klasse igen til et 
høvdingeboldstævne og sørme 
om de ikke vandt mesterskabet 
igen i Sydslesvig. Det var meget 
glade elever, der kom løbende op 
til kontoret den eftermiddag for 
at fortælle den gode nyhed. De 
tager nu til Støvring i nærheden af 
Aalborg sammen med Jonna og 
en forælder for at dyste videre om 
guld!
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Skolen

Vores egen læsefestival var igen i 
år en dejlig måde at være sammen 
på om det at læse i fællesskab 
eller få læst op. Vi besøgte vores 
dagtilbud i deres flotte nye stuer 
og skolens ældste elever læste 
op for flere af børnene. Det var en 
glædelig oplevelse for alle og vi 
gentager meget gerne. Ligeledes 
var det fint for 3. og 4. klasse at 
komme på besøg i indskolingen 
og læse for dem. I en enkelt time 
tog vi flere af opdagerne over til 
deres onkel og tante, der så viste 
dem uddrag fra LæseRakettens 
hjemmeside.

Känguru Wettbewerb blev igen 
i år afsluttet med en lille gave 
som belønning og to flotte T-shirt 
til de elever, der fik flest rigtige 
svar i træk. Hvert år modtager de 
deltagende elever en lille udfordring 
i form af figurer, de ofte skal prøve 
selv at fremstille med deres gave.

Affaldsindsamlingen foregik 
planmæssigt for vore elever om 
fredagen, før man ville samle affald 
i byen. Vi gik frysende rundt og fik 
i alt samlet lidt over 14 kilo affald. 
Det var virkelig koldt og derfor 
rigtig godt at komme hjem til lidt 
spiseligt. Kommunen måtte flytte 
deres dag på grund af snevejr. Som 

tak fik vi en lille erkendtlighed af 
borgmesteren og det er vi vældig 
glade for.

Som kronen på værket fik vi 
besøg af Læsekaravanen og 
kunne afslutte vores deltagelse 
i ”LæseRaketten” med et besøg 
af folk, der selv havde været 
i Jordan og som både havde 
billeder, lege og fortællinger med 
fra landet. Vore elever var meget 
optagede af arrangementet og 
blev efterfølgende rost meget af 
arrangørerne – det hører vi jo gerne 
og bliver stolte over, at andre udefra 
føler sig både velkommen og godt 
modtaget.

Vores årlige store forældremøde 
måtte vi flytte på grund af sygdom, 
men der var god opbakning til 
både vores årlige forældreaften 
og elevernes optræden, hvor de 
viste, hvad de har beskæftiget 
sig med i musikundervisningen. 
Arrangementet sluttede med en 
veldækket fælles buffet.

3. og 4. klasse fik tilbudt at få et 
lille kursus i brandforebyggelse og 
det var rigtig spændende for dem. 
De havde mange spørgsmål til Erik 
og Jürgen, der kom fra det frivillige 
brandværn i Skovlund.
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Skolen

Kommende arrangementer:

I slutningen af maj holder vi 
emneuge i Valsbøl for alle skolens 
elever. Formålet er, at alle får viden 
om vikingetiden. Eleverne deles 
ind i hold på tværs af klasserne og 
besøger på skift værksteder. Hvert 
værksted har et fagligt emne med 
både teori og praksis og eleverne 
skal hjælpe hinanden med diverse 
aktiviteter. 
Vi vil undersøge hvordan vikingerne 
var selvforsynende, hvad de 
spiste dengang og hvilke fester 
de fejrede. Landsbyens huse og 
gårde fremstilles i pap med fokus 
på arbejdsfordelingen mellem 
folkene. Endvidere vil vi se på 
vikingernes handelsskibe, hvad 
de handlede med og hvor langt de 
sejlede for at handle. Vi vil arbejde 
med vikingesymboler og runer. 
Eleverne skal designe deres eget 
skjold og høre om, hvad de brugte 
det til. Desuden bliver der arbejdet 
med vikingebørnenes hverdag og 
deres lege. Vi designer selv en 
Torshammer og støber den i tin. 
Vi læser og hører om vikingernes 
hverdags- og festtøj og fremstiller 
en lapbook med billeder af og 
info om tøjet og materialer. Der 
fremstilles påklædningsdukker med 
vikingetøj. 

Til årsmødet vil vi meget gerne 
have lov til at vise, hvad vi har 
arbejdet med i ugens løb.
I slutningen af juni tager 5.+6. 
klasse sammen med deres 
klasselærer Willi og Lis igen til 
Før og overnatter ved den danske 
skole. Det har vist sig at være så 
fantastisk dejligt at være på øen og 
kunne lære den nærmere at kende, 
at vi gentager successen. 
 
SFO-hyggestuen:

En solrig hilsen fra SFOén. Vi nyder 
solen og vores legeplads rigtig 
meget. Mange af vores aktiviteter 
er blevet taget med ud i græsset, 
hvilket både børn og voksne nyder.

I Danmark findes en bog, en 
rekordbog for børn, Børnenes 
rekordbog hedder den. Historien 
om bogen er, at et par børn i 
Mårslet ved Århus gerne ville i 
Guinness World of Records.
De samlede 200.000 kapsler, 
hvilket jo er imponerende.
Desværre mente, Guinness World 
of Records ikke, at det var særlig 
imponerende.
Men det synes et par af 
pædagogerne i den pågældende 
institution heldigvis, det var. Så de 
fik ideen til denne bog. Alle børn 
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skulle have muligheden for at 
sætte rekorder, og blive anerkendt 
for deres fantasi, evner, ideer og 
mod. Så masser af danske børn i 
skoler, sfoer og fritidshjem dyster 
hvert år...og vi vil da være med, vi 
vil have Sydslevig med på ”rekord-
landkortet”.
Sidste år lånte et par børn bogen i 
bogbussen, og så gik det stærkt.
En af de store drenge kom med et 
specifikt ønske om en rekord.
Vi voksne greb ideen, og vi 
arbejdede med rekorder i 4 uger.
Vi øvede og træende, børnene blev 
bedre og bedre til de ting, de gerne 
vi prøve at sætte rekord i.
Inden sommerferien sidste år, 
blev der med posten fra Skovlund 
afsendt officielle ansøgninger 
med vidner, underskrifter og hele 
molevitten, og glæden ville ingen 
ende tage, da vi i efteråret kunne 
konstatere, at vores seje SFO børn 
var blevet optaget i denne seje 
rekordbog.

Nu er tiden så kommet til at 
vi atter igen tager fat på nye 
rekorder. De kære børn er super 
seje. I skrivende stund kan der 
berettes om 3 børn, der allerede 
har sat nye rekorder. Vi øver og 
forbereder os de næste uger, 
og i juni måned går det løs med 

officielle rekorddage. Det er super 
sjovt, børnene finder ud af, at de 
kan meget mere, end de selv tror, 
og de er super motiverede. Et par 
af de rekorder vi skal arbejde med 
er: Knækbrødskorthus i minimum 
7 etager, Gummistøvlekast med 
str. 46, stabling af flade sten med 
minimum 15 sten, stabling af 2 
meter brætspil, grankogle kast og 2 
personer med sammenflettet hår i 
længst tid.
Et supersjovt projekt, som vi ser 
frem til med smil og grin.

Ud over rekorder, så har vi et 
”kazoo-hold” kørende, efter en 
af de voksne har været på et 
inspirerende musikalsk kursus, så 
har vi ad to omgange haft ”kazoo 
og sjov”, her bliver der sunget, 
truttet og spillet til den store 
guldmedalje.

I ”Kreativ” tilbydes der lige nu et 
herligt projekt med gipsskåle. 
Børnene bygger med våde 
gipsstrimler en skål op omkring 
en oppustet ballon. I det skønne 
vejr er det en dejlig aktivitet ude 
på legepladsen, og skålene bliver 
superflotte.

Vi går fortsat af sted med 
indskolingen til Mühlenstrom, 
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Skolen

hvor børnene glæder sig til deres 
menu og hygge mellem de kære 
ældre mennesker. En god og dejlig 
tradition, som vi holder fast i.

Vi glæder os over vores 
samarbejde med den tyske skoles 
SFO (OGS), vi besøger hinanden, 
helst et par gange om året. Nu er 
det vores tur til at få besøg, og det 
glæder vi os rigtig meget til. Så 
bliver der leget og spillet fodbold 
eller rundbold, grillet og hygget.

Oveni det hele, så er vi i gang med 
at forberede skolens sommerfest. 
Før var det SFOéns sommerfest, 
men med vores store arbejde for at 
samle skolens og SFO´ens arbejde 

under en hat, giver det aller bedst 
mening, at vi naturligvis afholder 
denne dejlige fest sammen.
I år bliver det d. 29. juni fra kl. 
13.00-14.30. Der vil som tidligere 
være tombola, dejligt kaffe/kage 
bord og masser af sjove aktiviteter.
Lige i denne tid bruger vi tiden på 
at samle præmier til tombolaen og 
gøre vores aktiviteter klar.
Fra SFO ønsker vi alle en god og 
dejlig sommer. Husk, at spise godt 
med is, smile og få fødderne opad. 

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

Anne Clausen

3. og 4. klasse ved et lille og spændende kursus i brandforebyggelse
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Blandet

By-Oasen maj 2018
Sådan har kvæderne udviklet sig og bemærk lige de smukke mørke georginer 
og „Gestalteren“ - idémanden bag.
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24. maj har vi vores næste Læsekredsaften, hvor vi snakker om Amish 
Krimien af Linda Castillo.
Måske lykkes det at få reserveret en film om dette tema, som er meget 
interessant.

Næst bog i LÆSEKREDSEN er: “Sameland” af Magne Hovden. En anden 
bog, vi kan læse hedder “Håbet” skrevet af Mich Vrå, som beretter om  
slavetiden på St. Croix. Et emne, vi har læst om, men denne fra en  
ganske anden vinkel.

Vi vil gerne mødes endnu engang inden sommerferien og gerne se filmen: 
“Saras nøgle”. HUSK LOMMETØRKLÆDER!

På Læsekredsens vegne
Else Marie

Læsekredsen
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MAJ
Onsdag den 30. kl. 19.00 Folkedansere - sæsonafslutning med 

grillning hos Ellen

Torsdag den 31. kl. 15.30 YDUN - aktiviteter starter, 
kl. 16.30 generalforsamling

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

Lørdag den 02. kl. 15.00 Årsmøde på Valsbølhus

Søndag den 03. kl.   9.30 Årsmødegudstjeneste på Valsbølhus 
- med morgenmad

Tirsdag den 05. kl. 19.30-21.00 Skolen - forældreaften til førskoleforældre

Fredag den 08. kl. 13.00-14.30 Skolen - førskolebørn på besøg i 
SFO-hyggestuen

Søndag den 10. kl.   9.30 Gudstjeneste i Forsamlingshuset, Skovlund

Onsdag den 13. kl. 10.30-12.30 Skolen - Bogbus til skoleelever

Søndag den 17. kl.   9.30 Gudstjeneste i Medelby Danske Skole

Tirsdag den 19. kl. 13.15-18.00 Ældreklubben tager på SOMMERUDFLUGT

Onsdag den 20. kl. 13.00-14.30 Bogbussen kommer

Fredag den 22. kl. 13.00-14.30 Skolen - cykelprøve for 4. klasse

Søndag den 24. kl. 11.00 Gudstjeneste i Store Vi kirke 
(konfirmandindskrivning)

Mandag den 25. Skolen - 5.+6. klasse en uge på Før

Fredag den 29. kl. 13.00-14.30 Skolen - sommerfest på skolen og i SFO

AUGUST
Søndag den 05. kl.   9.30 Gudstjeneste i Medelby Danske Skole

Søndag den 12. kl.   9.30 Gudstjeneste på Valsbølhus

Søndag den 19. kl.   9.30 Gudstjeneste i Medelby Danske Skole

Tirsdag den 21. kl. 10.30-12.00 Skolen - indskoling af nye elever

Tirsdag den 21. kl. 15-17 Ældreklubben - sang og spil i Forsamlings-
huset, Skovlund

Søndag den 26. kl. 11.00 Gudstjeneste på Ejer Bavnehøj, Danmark

Torsdag den 30. kl. 19.00 Fælles foreningsmøde i Forsamlingshuset, 
Skovlund

Ret til ændringer forbeholdt

Kalender



17

Skolen 
Sommeferie: Første feriedag - mandag den 09. juli 2018  
  Sidste feriedag - fredag den 17. august 2018
Børnehaven
Sommerferie: Første lukkedag - mandag den 16. juli
  Sidste lukkedag - tirsdag den 07. august

Kalender

SEPT.
Lørdag den 01. SSF Flensborg Amt - sommerfest i Hanved

Søndag den 02. kl. 10.00 Gudstjeneste i Forsamlingshuset, Skovlund

Søndag den 09. Folkedansere - udflugt til Teglværkmuseet 
Kathrinesminde, Broager

Lørdag den 16. SSW - landsmøde i Husum

Tirsdag den 18. kl. 15-17 Ældreklubben - Høstlotto i Forsamlingshuset, 
Skovlund

OKTOBER
Onsdag den 24. SSF Flensborg Amt - Efterårsfest 60+ 

på Flensborghus

NOVEMBER
Torsdag den 08. kl. 19.30 Alle foreninger i Skovlund-Valsbøl og omegn 

- efterårsmøde på Valsbølhus. Foredrag ved 
Pernille Juhl om hendes bog ”Marens Vilje”

Lørdag den 10. kl.   9.00 SSF - landsmøde i Husum

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

DECEMBER
Lørdag den 01. SSF Flensborg Amt - juletur

JAN. 2019
Tirsdag den 22. kl. 15-17 Ældreklubben - fastelavnsmøde i 

Forsamlingshuset, Skovlund

Ret til ændringer forbeholdt
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Vi slutter sæsonen med en grill-
aften hos Ellen, Kieferneck 10, 
24980 Schafflund/Skovlund onsdag 
den 30 maj kl. 19.00. Tag selv drik-
kevarer og grillkød med, og husk 
hvilken salat I har meldt jer til at 
tage med. Vi ses.

Søndag den 9. september starter vi 
den nye sæson med en udflugt til 
teglværksmuseet Kathrinesminde 
ved Broager. Nærmere informa-
tioner om dette kommer senere til 
medlemmerne.

Valsbøl og omegns Folkedansere

Vi ønsker alle en god sommer med 
ligeså megen sol og varme som vi 
har i skrivende stund.

På bestyrelsens vegne
Ellen Losch
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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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Ældreklubben

Ældreklubben har atter måttet tage 
afsked med et trofast medlem. Den 
21. april sov Aage stille ind efter et 
langt liv, hvor også Ældreklubben 
spillede en rolle. 

I mange år var det Alwine og Aage, 
der i fællesskab var ansvarlige for, 
at Ældreklubben blev samlingssted 
for hygge, sang, spil og gode sam-
taler for os der er blevet over 60. 
Alwine har mistet sin mangeårige 
gode ægtefælle og samarbejds-
partner og vi et klogt, hyggeligt og 
livsbekræftende medlem af kred-
sen. Det er underligt at tænke på, 
at Aages stol fremover vil være tom, 
men godt at tænke på alt det, vi fik 
sammen med ham. 

Vi skylder Aage TAK for følgeskab 
og trofasthed gennem mange, 
mange år, og sender vore varmeste 
tanker til Alwine med håbet om at 
hverdagen kan forme sig sådan, at 
der også fremover må være glæde 
ved vore møder og vort fællesskab.
(Mindeordene, der har været bragt 
i Flensborg Avis kan læses her i 
Bladet).

Når dette nummer af Bladet læses 
er Ældreklubbens sommerudflugt 
planlagt og alle aftaler er truffet.

Annoncen, der kan læses på en 
anden side i Bladet, indbyder alle 
medlemmer af Ældreklubben OG 
alle andre som måtte have lyst at 
deltage på denne eftermiddagstur. 
Vi har bestilt en bus, så der er plads 
til mange.

Som sædvanligt er sommerudflug-
ten det sidste møde i denne sæson. 
Herefter holder vi sommerferie og 
tirsdag den 21. 08.18 mødes vi så 
igen i Forsamlingshuset.

I dette Blad kan I desuden finde 
planen for hele det kommende års 
møder i Ældreklubben.

Vi siger 1000 TAK for endnu et godt 
og fornøjeligt forenings år i Ældre-
klubben, håber vi ses til årsmøde-
arrangementerne i Valsbøl i første 
juni-weekend og sender mange 
ønsker om en god sommer for alle 
og alles familier. 

De bedste hilsner fra 
ElseMarie og Kirsten
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Ældreklubben

SSF’s ÆLDREKLUB, Skovlund
Mødeplan for 2018-19

2018
Tirsdag den 21.08.18  Sang og spil

Tirsdag den 18.09.18  Høstlotto

Onsdag den 24.10.18  +60-fest i Flensborg

Tirsdag den 20.11.18  Adventsmøde

2019
Tirsdag den 22.01.19  Fastelavnsmøde

Tirsdag den 19.02.19  Sang og spil

Tirsdag den 19.03.19  Forårslotto

Tirsdag den 16.04.19  Kongelig fødselsdag

Tirsdag den 21.05.19  Forsommersange og oplæsning

Tirsdag den 18.06.19  Danmarks udflugt – heldagstur
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Mindeord for Aage Bracke, Hørup

Vi har taget afsked med Aage 
Bracke fra sognekirken i Nr. Hak-
sted. Familien har mistet deres 
gode ægtemand, far, svigerfar, bed-
stefar, bror, svoger og onkel, vores 
danske kreds i Skovlund-Valsbøl-
Hørup-området en trofast og op-
mærksom ven og naboerne i Hørup 
en forkæmper for alle i landsbyen 
uafhængig af nationalt tilhørsfor-
hold. Derfor var kirken også fyldt til 
sidste plads den 27.04.18. For rigtig 
mange var det vigtigt at følge Aage 
på den sidste rejse, at vise deres 
respekt for et usædvanligt men-
neske, og at slutte op om Aages 
nærmeste.

I disse år tager vi afsked med 
mange af de mennesker, der i sær-
lig grad har været med til at forme 
og præge det danske liv, som vi 
kender rundt om i Sydslesvig i dag, 
og som vi tager som en selvfølge. 
Aage var én af dem. 

Han var født i 1931 og efter en 
opvækst i et samfund præget af 
diktatur, krig og sammenbrud be-
sluttede han og hans familie i Sdr. 
Brarup sig for ”den danske vej”. 

Aage blev døbt til det danske og 
ved den lejlighed besluttede han sig 
for fremover at ville kendes under 
netop dette nordiske navn. Når man 
spurgte til hvilke vanskeligheder, 
der var fulgt med disse store beslut-
ninger var svaret ”Ingen, sådan set, 
det var bare at være konsekvent”. 
Denne konsekvens ville nogle 
betegne som stædighed, men for 
Aage kunne det ikke være anderle-
des, for ham og hans familie var det 
danske det rigtige, og andre kunne 
jo frit vælge andre veje. Derfor var 
det heller ikke til diskussion, om der 
skulle ydes en indsats i det danske 
foreningsliv. For Aage, der som 
nyuddannet blev leder ved den lille 
barakskole i Hørup og ved dennes 
nedlæggelse blev lærer i Valsbøl, 
var der ikke forskel på om han ”gik 
til undervisning” eller ”tog til møder”. 
Begge dele var vigtige, begge dele 
skulle gøres – det var tilværelse. 

Til stort held for Aage – og alle 
der siden blev en del af deres liv 
- mødte han i de år den hjemmehø-
rende Alwine, der ikke kun havde 
et yndigt smil, et vindende væsen 
og var dygtig til sit arbejde, men 
som også delte hans værdier.  Hun 
skulle blive hans kærlige ægtefælle 
gennem næsten 60 år, mor til den 



23

voksende børneflok og hans uvur-
derlige støtte i alle sammenhænge 
gennem alle årene.   

Sammen har de sat sig mange spor 
og ved Aages død har vi mange 
minder at gribe tilbage til. 

Vi har lange referater fra mange års 
møder i SSF, Menigheden og SSW 
fastholdt af hans karakteristiske og 
flotte håndskrift, vi har gode fortæl-
linger om dengang han var sjælen 
i YDUN’s amatørteaterliv, vi smiler 
ved tanken om hans store fortæl-
leglæde og -evne, når talen var om 
historie og litteratur, nogle gemmer 
hans personlige breve med kom-
mentarer eller supplementer til en 
samtale, man havde ført nogle 
dage tidligere om noget biologisk, 
geografisk eller politisk, Folkedan-
serne kan fortælle om Aages lyst 
til dans og sjov med al den gode 
morskab der kom ud af det og Æl-
dreklubben bærer stadig præg af 
den form, som Bracke’rne stod for 
og fyldte med indhold og sjæl indtil 
for få år siden, hvor det begyndte 
at knibe med kræfterne. Først og 
sidst husker vi dog den levende op-
tagethed af livet omkring os og den 
stilfærdige lune og det blink i øjet, 
som Aage kunne gengive oplevede 

hændelser med indtil han sidste lør-
dag pludselig ikke mere var iblandt 
os.

Vores præst, Finn Rønnow, sluttede 
sin prædiken ved bisættelsen med 
disse ord, ”Aage Bracke, tak for, 
hvad du har været i vores mindretal 
for så mange mennesker. Tak fordi, 
du var et godt eksempel også i for-
hold til flertalsbefolkningen og aldrig 
var i tvivl om dit ståsted”.
Tilbage er kun at sige, at nu skal 
Aage leve i mindet, det vil vi ære 
højt.

På vegne af alle danske foreninger 
i Skovlund-Valsbøl og Omegn
Kirsten la Cour, Skovlund
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Ældreklubben

Vi indbyder alle, der måtte have lyst til at deltage i 

 
ÆLDREKLUBBENS SOMMERUDFLUGT  

TIRSDAG DEN 19. JUNI 2018.  
 

Turens mål er områder og lokaliteter på Sliens nordside 
fra Slesvig by i vest til Maasholm i øst. 

 
Ved A. P. Møller Skolen får vi et lille foredrag om Slien, på turen mod 
Maasholm gør vi holdt ved nogle af de lokaliteter, vi kender fra De 
slesvigske Krige, nyder det bakkede landskab og ved Kappel hører vi 
om byen og dens historie. 

I Maasholm er der bestilt kaffebord i ”Café am Sand”. Det vil vi nyde 
sammen med udsigten til det usædvanlige og interessante landskab 
og dets bygninger ved Sliens udmunding i Østersøen.  

Transporten tager en bus fra firma Stielow sig af og der er 
afgang fra P-pladsen ved skolen i Skovlund kl. 13:15 med 
hjemkomst til samme sted kl. 18:00 (ca.) 
 
Prisen for tur + kaffebord er € 12,00 pr. deltager og betales i bussen. 
 
Tilmelding senest den 5. juni 2018 til én af os på telefon eller mail. 
 
 
 
 
Vi ser frem til en god tur i jeres selskab og sender mange hilsner 
 
ElseMarie  04639 7145 – emrp51@gmail.de 
Kirsten  04639 782402 – lac@skoleforeningen.de 
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YDUN

Kære allesammen! 

Vi nyder foråret i fulde drag og går 
sommeren i møde med store skridt. 
Vi i Ydun har i løbet af efteråret haft 
et par gode og hyggelige arrange-
menter til børn og deres forældre. 
Der har igen været en del børn 
både fra børnehaven og skolen til 
gymnastik om torsdagen i denne 
sæson. Vi har tumlet og leget og 
afprøvet flere forskellige redskaber 
sammen. Nu holder vi sommer-
pause og mødes forhåbentligt igen 
til efteråret. 

Fodbold med Jørgen er stadig en 
succes og gruppen fortsætter deres 
træning og spil indtil sommerferien. 
I juletiden havde vi en hyggelig ef-
termiddag med juleklip og æbleski-
ver parallell med børnegymnastik-
ken, som børnene nød rigtig meget.

Til fastelavn holdt vi trods en del 
sygdom en sjov fastelavnsfest med 
flotte kostumer, dans og leg og 
slik, hvor der var både sjov til de 
allermindste men også til de større 
børn. Så skal der her selvfølgelig 
også nævnes vores eftermiddag 
med folkedans, hvor der mødte rig-
tig mange børn og forældre op. Vi 
siger stor tak til Tutti og spilleman-
den, at de fandt tid til denne dejlige 
eftermiddag sammen med os. 

Den 31.05.18 vil vi i Ydun gerne 
holde generalforsamling med så 
mange som muligt af jer. Vi starter 
arrangementet med noget akti-
vitet til børnene i hallen i Valsbøl 
kl.15.30 og håber, at vi senere kan 
trække ud i haven og hygges med 
medbragte kager, småkager og 
kaffe. 
Selve generalforsamlingen starter 
kl. 16.30. 
Jeg vil igen opfordre jer kraftig til at 
møde op. Ydun lever af jeres gode 
ideer og vores fælles indsats. Vi 
ville glæde os over jeres opbakning, 
og hvis i havde lyst til at være med i 
bestyrelsen.

På Yduns vegne 
venlig hilsen Jonna
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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) 

Kære medlemmer af mindretallet i Skovlund, Valsbøl og omegn 

Pr. 15. maj er jeg begyndt i et andet embede i Danmark nærmere bestemt i 

Taulov Sogn mellem Fredericia og Kolding. Det er med vemod og med et 

tungt hjerte, at jeg må sige farvel til jer alle for denne gang. Efter snart 9½ 

år har jeg valgt at søge nye udfordringer tæt på den by, hvor jeg blev født. 

Lige uden for Fredericia bliver jeg præst for en stor menighed med ca. 5000 

medlemmer, to præster, én kirke og en folkeskole i gåafstand. Det lå 

umiddelbart ikke i kortene, at jeg skulle søge væk, men en række 

tilfældigheder endte med, at det nu er en realitet. 

Jeg vil gerne sige jer i det danske mindretal i Skovlund, Valsbøl og omegn 

og alle jer, som jeg som præst har arbejdet sammen i institutionerne og 

foreningerne igennem årene en stor tak for det, vi har haft sammen i snart ti 

år. Der har været en lang række af fælles oplevelser og personlige 

oplevelser, som jeg har sat stor pris på, og som jeg vil tage med mig i mit 

nye embede i Danmark. Jeg vil tænke tilbage på jer med stor 

taknemmelighed, særligt over at mange af jer har åbnet jeres hjem for både 

mig og min familie. Tak! 

Der er allerede opslået en stilling som sognepræst for Valsbøl Pastorat – 

Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund. 

Stillingen udløber d. 24. maj, og jeg håber, at der blandt ansøgerne vil være 

en efterfølger, som forstår hvilke udfordringer, der er lige nu i området.  

Inden den nye præst bliver ansat, vil Theresia Treschow-Kühl, præst i Tarp, 

Vanderup og Jaruplund være vikaren. Jeg håber I vil tage godt imod hende 

og byde hende velkommen, når der er lejlighed til det. 

Når dette læses, har vi haft afskedsgudstjeneste på Valsbølhus og min 

familie og jeg er rejst men jo ikke længere væk, end at vi sikkert ses igen.  

Kærlig hilsen 

Præst Finn Rønnow (2009-2018) 
 
 
 
 
 

                                                Terminer 
 

20. maj kl. 10.00: Gudstjeneste på Valsbølhus 
27. maj kl. 17.00: Gudstjeneste på Valsbølhus 
 
3. juni kl. 9.30: Årsmødegudstjeneste på Valsbølhus – med morgenmad 
10. juni kl. 9.30: Gudstjeneste i Forsamlingshuset, Skovlund 
17. juni kl. 9.30: Gudstjeneste i Medelby skole 
24. juni kl. 11.00: Gudstjeneste i Store Vi kirke (konfirmandindskrivning) 
 
5. august kl. 9.30: Gudstjeneste i Medelby skole 
12. august kl. 9.30: Gudstjeneste på Valsbølhus  
19. august kl. 9.30: Gudstjeneste på Medelby skole 
26. august kl. 11.00: Gudstjeneste på Ejer Bavnehøj, Danmark    
 
2. september kl. 10.00: Gudstjeneste i Forsamlingshuset, Skovlund 
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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) 

Kære medlemmer af mindretallet i Skovlund, Valsbøl og omegn 

Pr. 15. maj er jeg begyndt i et andet embede i Danmark nærmere bestemt i 

Taulov Sogn mellem Fredericia og Kolding. Det er med vemod og med et 

tungt hjerte, at jeg må sige farvel til jer alle for denne gang. Efter snart 9½ 

år har jeg valgt at søge nye udfordringer tæt på den by, hvor jeg blev født. 

Lige uden for Fredericia bliver jeg præst for en stor menighed med ca. 5000 

medlemmer, to præster, én kirke og en folkeskole i gåafstand. Det lå 

umiddelbart ikke i kortene, at jeg skulle søge væk, men en række 

tilfældigheder endte med, at det nu er en realitet. 

Jeg vil gerne sige jer i det danske mindretal i Skovlund, Valsbøl og omegn 

og alle jer, som jeg som præst har arbejdet sammen i institutionerne og 

foreningerne igennem årene en stor tak for det, vi har haft sammen i snart ti 

år. Der har været en lang række af fælles oplevelser og personlige 

oplevelser, som jeg har sat stor pris på, og som jeg vil tage med mig i mit 

nye embede i Danmark. Jeg vil tænke tilbage på jer med stor 

taknemmelighed, særligt over at mange af jer har åbnet jeres hjem for både 

mig og min familie. Tak! 

Der er allerede opslået en stilling som sognepræst for Valsbøl Pastorat – 

Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund. 

Stillingen udløber d. 24. maj, og jeg håber, at der blandt ansøgerne vil være 

en efterfølger, som forstår hvilke udfordringer, der er lige nu i området.  

Inden den nye præst bliver ansat, vil Theresia Treschow-Kühl, præst i Tarp, 

Vanderup og Jaruplund være vikaren. Jeg håber I vil tage godt imod hende 

og byde hende velkommen, når der er lejlighed til det. 

Når dette læses, har vi haft afskedsgudstjeneste på Valsbølhus og min 

familie og jeg er rejst men jo ikke længere væk, end at vi sikkert ses igen.  

Kærlig hilsen 

Præst Finn Rønnow (2009-2018) 
 
 
 
 
 

                                                Terminer 
 

20. maj kl. 10.00: Gudstjeneste på Valsbølhus 
27. maj kl. 17.00: Gudstjeneste på Valsbølhus 
 
3. juni kl. 9.30: Årsmødegudstjeneste på Valsbølhus – med morgenmad 
10. juni kl. 9.30: Gudstjeneste i Forsamlingshuset, Skovlund 
17. juni kl. 9.30: Gudstjeneste i Medelby skole 
24. juni kl. 11.00: Gudstjeneste i Store Vi kirke (konfirmandindskrivning) 
 
5. august kl. 9.30: Gudstjeneste i Medelby skole 
12. august kl. 9.30: Gudstjeneste på Valsbølhus  
19. august kl. 9.30: Gudstjeneste på Medelby skole 
26. august kl. 11.00: Gudstjeneste på Ejer Bavnehøj, Danmark    
 
2. september kl. 10.00: Gudstjeneste i Forsamlingshuset, Skovlund 
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Sysselklub

7. maj mødtes vi til Sysselklub i Forsamlingshuset. Vi kunne denne efter-
middag nyde solen i skolegården alt imens, der blev strikket fem forskel-
lige karklude

Kom frisk og vær med til et par hyggelige timer. 

Tag gerne de små og de firbenede med. Legepladsen er perfekt til hygge 
og leg.

På Sysselklubbens vegne
Else Marie
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Mad

Pindsvin-/musesteg

Det skal du bruge:
• kartofler
• gulerødder
• salt
• peber
• cocktailpølser, stegte Nürnberger eller efter smag
• evt. ristede løg

Sådan gør du:
1. Lige dele kartofler og gulerødder skrælles, skæres i stykker
    og koges møre (kog nogle hele gulerødder med til pynt). Det 
    hele moses godt og smages til med salt og peber.
2. Til pindsvinesteg formes kartoffel-gulerodsmosen til en krop, 
    som man kan dekorerer med cocktailpølser, stegte Nürnber-
    ger eller efter smag med ristede løg. 
3. Brug dele af den hele gulerod til, ører, øjne og mund, og en 
    wienerpølse til halen. Retten kan serveres med ekstra ”mu-
    sehaler”.

TIP: Udskift de ristede løg med en rå gulerod hen over ryggen. 
Salaten kan spises alene eller som velsmagende tilbehør til 
lige det, du har lyst til.

God appetit!
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Blandet

3. Marts holdtes “Aabent Hus” hos 
Meyers, hvor der var gæster nord 
fra til Stede (Hans Rasmussen) 
Der mødte kun 4 op. (Tychsen, 
Johansen, Georg og fru Petersen)
15.3. afholdtes et Kvindemøde, 
hvor Frk. Kjeldstrup demonstrerede 
Desserter. Der var mødt 10.

Den 24. 4. holdtes valgmøde i sko-
len med Chr. Mahler som Taler. Der 
var mødt 18.

Den 10.5. holdtes et Møde på Sko-
len. Læreren Meyer talte omValget 
d. 29.4. og om Remilitariserings-
problemet. Efter Kaffebordet blev 
de sidste Oplysninger angaaende 
Silkeborgturen givet. Der var mødt 
15.

Den 19.5. rejste 21 Mand fra Skov-
lund i Bus til Silkeborg. 11.6. mødte 
alle på Skolen. Desværre var Bilen 
2 Timer forsinket, saa vi kom først 
af sted kl. 8, men alligevel var vi 
præcis kl. 13 i Silkeborg- efter en 
pragtfuld Tur- saa Programmet blev 
overholdt.
Vi blev modtaget af Dr. Dickmeiss 
og Frue og de andre Værtsfolk. Alle 
blev indkvarteret og Eftermiddagen 
holdtes fri hos Værtsfolkene. 

Om aftenen var der Møde paa Ho-
tellet, hvor Pastor Grøn talte. Efter 
Kaffen talte Herr Johannsen og Herr 
Meyer.

Den 20.5. Kl. 11. mødte alle ved 
Færgen og vi sejlede til Himmel-
bjerget. Hele Eftermiddagen nød vi 
Udsigten ved Himmelbjerget og fik 
Frokost i det grønne. Kl. 17 spistes 
Middag paa Hotellet og Kl. 18 rejste 
Sydslesvigerne efter at Herr Johann-
sen havde takket Værterne
Det var en ualmindelig god Tur, 
benaadet med et pragtfuldt Vejr.
I fuldt Maal nød vi den danske  
Natur og landsmænds Gæstfrihed.
Turen kostede hver Deltager 16 
D.M, som alle havde sparet sam-
men.

10. Juli 51 afholdtes et Møde paa 
Skolen, hvor Viceskoledirektør  
Herr Hans Meng talte. 
Der var ,ødt 25. Herr Meng talte om 
Skoleforholdene i det forløbne Aar, 
m. nye Skoler, nye Planer, om Vans-
keligheder, Tilbagegang, Glæder og 
Fremgang. Det var en interessant 
Redegørelse. Efter Kaffen var der 
livlig Diskussion og Herr Meng 
maatte besvare mange Spørgsmaal.
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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: stillingen er vakant. Henvendelse kan ske til pastor Theresia Treschow-Kühl, Ugle Herred 
Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl, 04639 823

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: Leif Jansen
Buchauweg 4, 24980 Skovlund, 04639 405, Nadine.Krause@skoleforeningen.org

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

Adresse- og telefonliste

Gennem forskellige aktiviteter boltrer vi os på dansk og tysk. 
For børn i 5-12 års alderen og voksne. 

Wir bewegen uns durch verschiedene physische und 
kreative Aktivitäten in deutscher und dänischer Sprache.
Für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren und für Erwachsene.

Familie-sprog-festival 
på tværs af grænsen

Grenzüberschreitendes 
Sprachfestival für Familien

18.10. - 20.10.2018
Sted: Christianslyst, Nottfeld, 24392 Süderbrarup, Sydslesvig
Tilmelding:  www.dgi.dk/201814006005 senest den 3. september 2018
Informationer: Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. + 45 40265489 eller
www.SdU.de, René Lange, rene@sdu.de

Tegnet af 5. klasses elever fra Balle Billedskole
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Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
Norderstr. 74
24939 Flensburg

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

Skovlund-Valsbøl Nyt
2/2018P 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


