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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
Præst: Vikar pastor Morten Mortensen, 0461 16098686, 0162 2303333, morten.chr.mortensen@gmail.com 
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

I år går juleturen  til  

Kolding
Lørdag den 8. december 2018 kl. 13.30 fra Exe,

hvor der afholdes Kolding Light Festival i hele Kolding midtby. Der arrangeres en masse 
spændende ting i Kolding den aften. Desuden holder butikkerne åbent til kl. 21, det samme 
gælder for julemarkedet på Koldinghus og julebazaren på Designskolen. Men før vi skal 
ind og opleve midtbyen med de flotte lyssætninger og de mange særlige oplevelser, tager 
vi ud til Trapholt kunstmuseum for at se udstillingen Kay Bojesen – Humøret i dansk 
design. Det er den største og mest omfattende udstilling nogensinde om et af Danmarks 
største designnavne. Glæd jer til Kay Bojesens spændende univers, hvor legen er i fokus. 

Da Kolding Light Festival foregår kl.17-21, tager vi afsted fra Flensborg Exe kl.13.30, vi kø-
rer direkte til Trapholt, hvor vi har et ophold på 1½ time. Fra ca. kl.17 har vi tid i midtbyen til 
på egen hånd at opsøge julemarkeder og butikker og for at opleve Kolding Light Festival.  
Kl. 21.15 kører bussen hjem igen. 

Busturen inkl. entré til Trapholt
For voksne medlemmer 20 €
For ikke-medlemmer 25 €
For børn op 4-18 år 10 €
Små børn 0-3 år  gratis

Bindende tilmelding fra nu INDTIL DER IKKE ER FLERE PLADSER, dog senest 
den 30. november på telefon +49 (0)461 14408 155 eller 156 og til flamt@syfo.de. 
Betalingen indenfor 2 uger. Din plads i bussen er sikret, når billetten er betalt.

Arrangør:
Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
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SSF Skovlund-Valsbøl 

Nu fik vi sat skoleåret i gang efter 
en forrygende varm sommer. Jeg 
håber i alle kunne nyde sommeren 
og holde varmen ud. 

Siden sidst

Årsmødet var et velbesøgt og dej-
ligt arrangement. Vi har fået mange 
positive tilbagemeldinger og tak for 
dem. I år havde vi traditionen tro 
mødet inde i hallen med underhold-
ning og kaffebord. Det udvidede vi 
udenfor med bål og grill. Så hvis 
vejret er med os igen næste år, ser 
vi ingen grund til at det ikke kan 
fortsætte.

Besøg fra Skanderborg

Lørdag den 8. september havde 
vi besøg af vores venskabsfor-
bindelse, Grænseforeningen for 
Skanderborg og omegn. De danske 
organisationer i Skovlund-Valsbøl 
distrikt havde foræret dem et besøg 
i Sydslesvig som gave i anledning 
af deres 120-års jubilæum, og 
skanderborgenserne kom herned 
med godt og vel 30 personer. De fik 
masser af informationer og et godt 
indblik i mindretallets hverdag.

Første punkt på dagsordenen var 
Helligåndskirken i Flensborg, det 
danske mindretals hovedkirke i 

Sydslesvig. Jacob Ørsted, som er 
en af to præster, der er tilknyttet 
Helligåndskirken, gav besøgsgrup-
pen et godt indtryk af, hvordan det 
er at være medlem af kirken syd for 
grænsen.

For eksempel holdes her mange 
tosprogede bryllupper, hvor for ek-
sempel brudgommen er tysk, mens 
bruden er dansk. Gæsterne fra 
Skanderborg fik lov til selv prøve at 
synge en salme fra kirkens dansk-
tyske salmebog.

Præsten viste også rundt i kirken, 
der bl.a. har flotte kalkmalerier på 
væggene og smukke, moderne kir-
kevinduer.

Efter kirkebesøget var der frokost 
i den tidligere Christian Paulsen-
Skole i Flensborg. Her gav gene-
ralkonsul Kim Andersen gæsterne 
et overblik over mindretallets rolle 
i grænselandet. Han kom også ind 
på det forestående 100-års jubi-
læum for afstemningen om grænse-
trækningen, som bliver fejret i 2020.

Kim Andersen gjorde opmærksom 
på, at afstemingen bliver set på for-
skellige måder i grænselandet. Den 
danske sidde fejrer jubilæet som en 
sejr, der førte til genforeningen med 
Sønderjylland. Syd for grænsen, 
var afstemningens resultat et ne-
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SSF Skovlund-Valsbøl

derlag, tyskerne tabte Nordslesvig. 
Men alligevel skal 100-års jubilæet 
fejres i fællesskab på begge sider 
af grænsen. - Og det bliver et brag 
af en fest, som generalkonsulen 
sagde.

Sidste programpunkt for gæsterne 
fra Skanderborg var Valsbølhus, 
hvor det stod på kaffe og kage plus 
et interessant foredrag af SSWs 
landsformand, Flemming Meyer. 
Han fortalte, at han tidligere havde 
været på besøg på mange skoler 
i Danmark for at fortælle eleverne 
om Sydslesvig og om forholdet mel-
lem danskerne og tyskerne i græn-
selandet.

Flemming Meyer kom ind på, at 
man i dag ikke længere betragter 
hinanden som fjender eller mod-
standere:

- Efter krigen blev de danske skoler 
i Sydslesvig helst ikke nævnt of-
fentligt. Eller man kaldte dem lidt 
nedladende for danskerskoler. Så 
blev det lidt mere anerkendende til 
„den danske skole“, og nu om dage 
siger faktisk også flertalsbefolknin-
gen “vores danske skole”. Det viser, 
hvordan forholdet mellem dansk og 
tysk er blevet mere og mere afslap-
pet, konkluderede SSWs landsfor-
mand.

Inden gæsterne fra Skanderborg 
tog hjem igen, understregede de, 
at det havde været et meget spæn-
dende besøgsprogram. 

Og vi håber selvfølgelig, at succes-
sen kan gentages en anden gang.

Arrangementer i efteråret

Efteråret byder på mange arrange-
menter.

Den 8.11.2018 får vi besøg at Per-
nille Juhl, som vil læse af hendes 
bog Maren Sørensens vilje. Vi mø-
des kl 19.30 i Valsbølhus til ost og 
vin.

Da det er så tæt på Mortensaften 
har vi flyttet vores madaften til en 
julefrokost. Det bliver den 14.12.18 
kl 18.30. Prisen er 20 € for mad og 
drikke. Vi har øl, vin og snaps. Og 
selvfølgelig også noget alkoholfrit.

Dagen inden, nemlig den 13.12.18 
har vi traditionen tro Åben Juleka-
lender kl 19.00, hvor Luciapigerne 
optræder.

Vi glæder os meget til at se mange 
af jer.

På bestyrelsens vegne

Helle
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SSF Skovlund-Valsbøl

Skanderborg Grænse-
forening fi k sin gave

Lørdag den 8. september 2018 
kunne vi - De danske Foreninger i 
Skovlund-Valsbøl - ”afl evere” den 
gave, som vi havde givet Skander-
borg Grænseforening i anledning af 
deres 120-års jubilæum i 2017.

Nogle af jer vil vide, at venskabet 
mellem ”Skanderborg-folkene” og 
”de danske” på vores egn udsprin-
ger af det fad-
derskab, som 
Skanderborg 
Sønderjyske 
Forening havde 
med Valsbøl-
kredsen gen-
nem mange, 
mange år, og 
som vi i dag 
alle har arvet. 
”Skanderbor-
gernes” trofasthed er 
legendarisk, så da vi 
fi k indbydelsen til et fornemt jubilæ-
umsarrangement med middag, fest-
tale og underholdning i anledning af 
foreningens 120-års jubilæum den 
6. oktober 2017, lagde vi hovederne 
i blød for at fi nde en passende 
gave. 

Vi landede 
på: ”En tur til 
Flensborg 
med besøg 
hos den 
nyud-
nævnte 
generalkonsul 
Kim Andersen - han kom-
mer fra Skanderborg - et møde 
med Bjørn Nørgårds kunst i Hel-
ligåndskirken og hyggeligt samvær 
med Valsbøl- og Skovlund-folk ved 

en frokost et 
sted i Flens-
borg”.
Gaven blev vel 
modtaget, men 
årets program 
var allerede 
lagt, så turen 
sydpå måtte 
vente, ”…og så 
kan vi forresten 
ikke forestille 
os at komme til 

Sydslesvig uden et be-
søg i Valsbøl”, var tilbagemeldingen 
- og det havde de jo ret i.

Med glæde kunne vi så sidste lør-
dag tage imod 22 friske Skander-
borg-venner. Besøget blev indledt i 
Helligåndskirken med 
et levende og interes-
sant foredrag af pastor 

gernes” trofasthed er 

på: ”En tur til 

generalkonsul 

          Helligåndskirken, Flensborg

Generalkonsul Kim Andersen
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SSF Skovlund-Valsbøl

Jacob Ørsted om både kirken og 
Nørgårds kunst i den samt DKS.
Efter frokosten, som både general-
konsul Kim Andersen og hans kone 
Birthe deltog i, fi k vi en beretning 
med mange facetter af en særdeles 
veloplagt Generalkonsul om det 
første års arbejde som embeds-
mand – og som han pointerede ikke 
politiker. Besøget i generalkonsula-
tet måtte opgives pga. renoverings-
arbejdet på stedet, men det forhin-
drede ikke at der også blev lejlighed 
til at tale sammen om det som fl ere 

bysbørn havde lyst at vende med 
Kim og Birthe Andersen.

Ved fl ittige hænders hjælp – og TAK 
til alle jer, der kom med kage - var 
der blevet dækket op til kaff e med 
hjemmebag, da Skanderborg’erne 
midt på eftermiddagen nåede frem 
til Valsbølhus. Flere af jer var også 

kommet for at hilse på vennerne, så 
salen var fyldt godt op, da SSW’s 
formand Flemming Meyer fi k ordet 
for at berette om sit arbejde. 
I en meget personlig og varmhjertet 
indledning bekræftede Flemming 
i høj grad, hvor betydningsfuld 
forbindelsen mellem Skanderborg 
og Valsbøl har været gennem alle 
årene. For os der var til stede, var 
det godt at blive mindet om, hvor 
stor betydning disse personlige re-
lationer har haft for mange sydsles-
vigere, og hvor uundværlige de er 
for alle dem, der også i dag ønsker 
kontakt til en dansk hverdag.

Sidste punkt på programmet var et 
besøg i den ny-renoverede dagin-
stitution med børnehave og vug-
gestue i Skovlund. Her tog én af 
pædagogerne – Bente – imod, og 
fortalte indgående om arbejdet med 
de 40 indskrevne børn i alderen ni 
måneder til seks år.

Da formanden fra Skanderborg 
Grænseforening Anna Margrethe 
Andersen ved kaff ebordets afslut-
ning og sidste fællessang takkede 
for dagen og arrangementet, kunne 
vi kun med dyb taknemmelighed 
returnere ”Det er os der siger TAK”.
/la C

Valsbølhus
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Ældreklubben

Sommerudflugt

I starten af en særdeles varm og 
solrig sommer – mere præcis den 
19. juni – afsluttede Ældreklubben 
1. halvdel af årets møder med den 
traditionelle sommerudflugt, som 
denne gang havde overskriften 
”Rundt om Slien”. I år var det en ef-
termiddagstur, som godt 20 perso-
ner havde meldt sig til. På sydsiden 

af Slien gik turen forbi Vikingetårnet 
og Hedeby og gennem landsbyen 
Fahrdorf med den smukke udsigt 
over til bl.a. A. P. Møller Skolen, 
som ville blive turens sidste stop, 
før vi igen skulle nordpå.
 
På grund af omfattende vejarbejde 
med totalspærringer kunne vi ikke 
besøge alle planlagte lokaliteter, 

men da vejret var fint og udsynet 
godt kunne vi nyde det meget 
smukke morænelandskab med af-
vekslende bøgeskove, kornmarker 
– ikke majs!!! - og Sliens mange 
bugter og vige inden vi krydsede 
fjorden ved Kappel. Turens østligste 
punkt var Maasholm, hvor kaffen og 
kagen ventede.

Efter kaffen kunne vi til fods få 
et lille indtryk af 
den interessante 
fiskerby med det 
kendte fyrtårn og 
de mange lystbåde. 
Her kunne man 
godt have brugt 
lidt mere tid. Det 
må blive en anden 
gang.

Ad Schleidörfer-
strasse på Sliens 
nordside kørte vi 

igen vestpå med – som nævnt 
– A. P. Møller Skolen som mål. Her 
havde lektor Svend Duggen lovet at 
fortælle om Slien, dens tilblivelses 
historie og tilstand i dag. Svend 
Duggen er meget aktiv i arbejdet 
med at genoprette Slien, hvis vand-
kvalitet og bundforhold er slemt 
belastet af forskellige former for for-
urening, og vi fik derfor en megen 
kvalificeret indføring i problemerne 

I Maasholm byder på flere gode spise- og kaffesteder.
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Ældreklubben

omkring den lange og bugtede 
fjord. 
Svend Duggen er vokset op ved 
Slien, er uddannet marin-geolog, 
arbejder dagligt med og ved dette 
vand og bor i Fahrdorf, så selv-
følgelig gik han efter foredraget i 
bussen ned for at tage sin sejlbåd 
hjem til familien.Vi kunne i bussen 
på vej hjem nyde et godt møde, og 
at vi have fået et rigtig interessant 
og informativt foredrag, som affødte 
nogen debat og nogle spørgsmål – 
ubesvarede!

En ny sæson starter 

En sommer går så hurtig, og når 
dette læses har Ældreklubben al-
lerede været samlet to gange. Én 
gang til sang og hygge og én gang 
til vores traditionelle Høstlotto. 

Ældreklubbens møder i de næste 
måneder er nævnt i kalenderen, 
ligesom der er en omtale af tids-
punktet for SSF’s ”+60-Efterårs-
fest”. Hertil skal der købes billetter, 
det kan ske hos Kirsten.

De bedste hilsner til alle fra 
Else Marie og Kirsten. 

Dette kunne være Svend Duggens båd 
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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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SSW Skovlund og omegn

Kommunalvalget 2018

Ved Kommunalvalget den 06. maj 
i år blev der valgt 2 SSWere ind i 
Skovlund: Andrea Heinemeier og 
Erik Schaller.

I Valsbøl blev det igen til 3 manda-
ter for SSW: Karmen Tober, Heide 
Bodda og Birgit Brodersen.

Til Kredsdagen fik SSW 6 manda-
ter, og en af dem er Keno Jaspers 
fra Store Vi, som blev valgt fra vo-
res område.

Vi ønsker jer alle hjertelig tillykke 
med valget og god vind i det 
kommende arbejde. Vi støtter jer. 

SSWs valganalyse for kommunal-
valget viser, at der hvor SSW har 
stillet op, er de også kommet ind 
i kommunerådet. I vores distrikt 
fik vi ikke stillet en liste op i Meyn 
og i Hørup. Det må vi allerede nu 
arbejde med, selvom der er 5 år til 
næste kommunalvalg, der er nemlig 
potentiale begge steder, og efter 
valget er før valget.

Vi begynder med et medlemsmøde 
d. 19. september kl. 19.30 i for-
samlingshuset i Skovlund, hvor alle 
SSWere i Skovlund Amt er inviteret, 
hvor vi kort vil evaluere kommunal-

valget, men vil tale mere om ,hvor-
dan vi bedre kan samarbejde og 
støtte hinanden henover kommune-
grænser i kommuneråd, amtsråd og 
kredsdag. Når dette blad udkommer 
er mødet nok afholdt, men vi beret-
ter om det i næste nummer.

Bestyrelsen for 
SSW Skovlund og Omegn
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Skolen

SKOLEN

Efter en helt fanta-
stisk sommerferie 
med masser af 

solskin er vi kommet godt i gang 
på skolen. Vi har stadig 63 elever 
og 40 børn er meldt til vores SFO. I 
dette skoleår har vi fået en ny lærer 
Kerstin, der har flere års erfaring 
både fra Danmark og fra en større 
skole i Flensborg. Andreas går på 
pension i oktober efter mange års 
ansættelse ved Skoleforeningen og 
vi takker for det gode samarbejde 
og det præg, som han har været 
med til at sætte på skolen. Da det 
dog ikke har været muligt at finde 
en ny sløjdlærer, hjælper han os 
gerne med at få læst timerne i sløjd 
med 5. og 6. klasse. Lis har fået 
flere timer som konsulentmedhjæl-
per i matematik og starter også på 
matematikvejleder uddannelsen. 
Jeg fortsætter selv med et modul 
mere i diplom i ledelse, hvor der vil 
være fokus på organisationen.

I dette skoleår er et af indsatsom-
råderne matematik og IT og det er 
derfor glædeligt, at en af vore læ-
rere endda vælger at uddanne sig 
mere inden for matematik. Sprog 
og læsning har alle årene været et 
vigtigt omdrejningspunkt. Vi har en 
egen læsehandleplan for vores sko-

le og holder fast i læsebåndet, der 
er med til at fastholde fokus. I dette 
skoleår tilbyder vi danskkursus for 
begyndere og det er Jonna, der un-
derviser forældrene, der fortrinsvis 
kommer fra børnehaven og skolen. 

Vi har fået nye læreplaner til næ-
sten alle fag og her på skolen er vi 
godt i gang med at omsætte dem. 
Alle lærerne har valgt at lave en 
årsplan, der følger de nye lærepla-
ner for at få fokus på læringsmål og 
for selv at få prøvet flere ting af, før 
de træder endelig i kraft fra næste 
skoleår. Alle vore årsplaner er sat 
på skolens hjemmeside, så foræl-
drene kan få indblik i vores under-
visning.

Vores pedel Sven har fået mere 
arbejde i Driftsrådet og er blevet 
forflyttet til Store Vi Skole. Vi takker 
for det gode samarbejde og ønsker 
held og lykke fremover. Vi har fra 
den 1. oktober fået ansat Kai fra 
Hanved som vores nye pedel på 
skolen og i børnehaven. I perioden 
fra sommerferien og frem til den 1. 
oktober udfører Gerd pedelarbejdet.

På vores møde i samarbejdsrådet 
har vi vedtaget skolens kostpolitik, 
der stort set vil være uforandret i 
forhold til de seneste år. Vi hjælper 
med at minde om, hvor vigtigt det er 
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med en sund madpakke hver ene-
ste dag. Kost og indlæring hænger 
sammen og vi vil så gerne sammen 
med forældrene være med til at 
give vore elever de bedste betingel-
ser.

Den nye europæiske databeskyt-
telsesforordning berører selvfølge-
lig også skolen. Det har en række 
konsekvenser for, hvorledes vi 
fremover kan håndtere persondata. 
Det kan i flere tilfælde få den kon-
sekvens, at vi er endnu mere forsig-
tige med at offentliggøre billeder fra 
vore arrangementer på skolen.

Hverdagen på skolen

Skolen lukker stadig op kl. 7:10 og 
morgenpasning, der varetages af 
Karina, begynder klokken 7:15 hver 
morgen. På trods af at flertallet af 
skolens forældre kunne tænke sig 
et senere starttidspunkt, er der så 
mange faktorer, der gør, at vi må 
fastholde det tidlige tidspunkt på 
dagen.

Vi har efterhånden i mange år 
været en 3-klasset skole, hvor 
eleverne går i samlæste klasser. 
Indskolingen har Jonna og Kerstin 
som klasselærere. Sara er klasse-
lærer i 3. - 4. klasse og Willi i 5. og 
6. klasse. Denne inddeling gør, at vi 

er faste læreteams i klasserne, hvor 
lærerne så vidt muligt selvfølgelig 
underviser i deres linjefag.

Elevrådsmøder med eleverne fra 
4. til 6. klasse holdes af Willi. Han 
gennemgår skoleårets arrange-
menter og hjælper med at inddrage 
elevernes ønsker. Skolens elevråd 
varetager og styrker elevernes inte-
resser og indflydelse på deres egen 
skole.

For at sikre størst mulig trivsel for 
hver elev og bane vejen for et godt 
og stabilt skole-hjem-samarbejde, 
vil der være flere skole-hjem-samta-
ler med både elever og forældre.

Samarbejde med andre 
institutioner

I løbet af skoleåret har vi flere per-
soner fra andre institutioner, som vi 
samarbejder med.
Vi vil rigtig gerne inddrage børne-
haven så meget som muligt i det 
daglige arbejde. Så vidt muligt kom-
mer førskolen på besøg to gange 
hver uge. Alle børnehavebørn låner 
bøger på skolen i vores lærings-
center. Fra læsefestival fastholder 
vi et besøg i børnehaven, hvor de 
store elever i 5. og 6. kl. læser for 
de små. Ved vore arrangementer 
deltager førskolebørnene så meget 
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som muligt.
Hver måned får vi besøg af en bog-
bus fra Flensborg bibliotek og alle 
eleverne kan låne bøger og film til 
skolen, som de senere også kan 
låne med hjem. 
Tandplejer Kim kommer flere gange 
i løbet af et skoleår og børster tæn-
der med eleverne for at understøtte 
god pleje af tænderne. 
3. og 6. klasse får hvert år besøg af 
en sygeplejerske fra Sundhedstje-
nesten, der både taler med elever-
ne og følger deres fysiske udvikling. 
Når vi kan komme på besøg på den 
tyske skole, gør vi gerne det. Enten 
kommer vi med luciapigerne eller 
med eleverne fra 4. kl. til ”Fit für die 
Fünfte”. Vi inviteres også hvert år til 
teateropvisning. SFO har ligeledes 
et godt samarbejde med den tyske 
OGS og de besøger hinanden hvert 
år. 
Vi spiser stadig på plejehjemmet 
med en lille gruppe børn fra SFO og 
3.+ 4. klasse synger ligeledes med 
glæde sange for beboerne på pleje-
hjemmet.
Vore elever kommer alle til Læk 
efter 6. kl. Vi tager til fælles sports-
stævner på Læk Danske Skole med 
alle eleverne fra 3. til 6. klasse.
Fra Sundhedstjenesten har vi end-
videre et godt og tæt samarbejde 
med socialrådgiverne. Vores egen 
pædagogiske og psykologiske råd-

givning inddrages ligeledes både 
forebyggende og ved faglige eller 
psykiske udfordringer.

Frivillig musik i musikskolen

Vi er i den heldige situation, at vi 
på skolen har flere lærere, der kan 
varetage musikundervisningen. Fra 
dette skoleår tilbydes der igen gui-
tarundervisning fra 4. klasse og el-
lers både kor, samspil og spil, sang 
og bevægelse.

Arrangementer september, 
oktober og november

Efter en vellykket indskoling af 10 
nye opdagere har vi den første uge 
prioriteret, at klasselærerne havde 
deres egne klasser i så mange ti-
mer som muligt. Der blev arbejdet 
med trivsel og klasseregler i alle 
klasserne. Vi forberedte skoleåret 
sammen med eleverne, så de har 
fået en god basis for at kunne sam-
arbejde i undervisningen.

Den 29. august tog 3. til 6. klasse 
sammen med Willi, Sara og Jürgen 
til Læk for at deltage i boldstævne 
sammen med 7 andre skoler, der 
hører til Fællesskolen i Læk. De har 
spillet rundbold og dystede mod 
jævnaldrende. Igen i år lykkedes 
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det at få både gode oplevelser og 
en pokal med hjem. Indskolingen 
havde denne dag et fælles arran-
gement med børnehavens Bamse-
gruppe og hyggede sig på skolen 
med diverse legeaktiviteter med 
motoriske øvelser.

Den 29. august inviterede vi alle 
forældre til forældremøde for alle 
klassetrin klokken 19:00, hvor vi 
først gav almene informationer og 
derefter har klasselærerne i ele-
vernes klasser blandt meget andet 
præsenteret reglerne og talt om 
arbejdet i de enkelte klasser. Vi har 
derefter sørget for, at de vigtigste 
informationer kom på skolens hjem-
meside, så alle har mulighed for at 
følge med i, hvad der sker på deres 
barns skole.

Den 1. oktober har vi en første-
hjælpsdag sammen med Sund-
hedstjenesten. Eleverne deles i 
hold på tværs af klasserne og skal 
i fællesskab besøge forskellige sta-
tioner på skolen, få viden og lave 
øvelser i forhold til førstehjælp. Vi 
forsøger at få en ambulance til at 
komme på besøg, så eleverne kan 
få et kig ind i bilen.

Motionsdagen holder vi som altid 
den sidste dag før efterårsferien 
den 05. oktober. Da det gik så godt 

sidste år vil vi i år igen vende ruten 
rundt, så vi starter i Valsbøl og slut-
ter i Skovlund. 

”Spil Dansk Dagen” holder vi den 1. 
november fra 9:25 til 10:00 i fælles-
skab for at sætte fokus på danske 
sange. Alle skolens elever synger 
i en time de sange, som de bedst 
kan lide fra den danske sangskat.

SFO-hyggestuen

Det var en dejlig sommerfest, vi 
havde inden ferien! 
Det var dejligt at se så mange børn 
og voksne til skolens sommerfest. 
Vejret var perfekt, masser af glade 
børn og voksne, der hyggede sig.
Vi var og er meget taknemmelige 
for jeres opbakning, og kan med 
glæde fortælle, at der med jeres 
hjælp blev samlet et flot beløb ind til 
SFOens børn og til legetøjskiosken. 
Tak for det.

Vi vil gerne sende en stor og hjer-
telig tak til de familier på skolen, og 
til de erhvervsdrivende i byen, der 
sponsorerede alle de fine præmier 
til tombolaen. 
Uden jer var det ikke muligt at glæ-
de børnene med den flotte tombola. 
Så mange tak for det.

Skolen

fortsættes side 18
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OKTOBER
Mandag den 01. kl. 8.10-11.55 Skolen - førstehjælpsfoløb på skolen

Fredag den 05. kl. 8.10-11.55 Skolen - motionsdag fra Valsbøl

Søndag den 07. kl. 14.00 Kirke - høstgudstjeneste i Store Vi kirke i sam-
arbejde med Kvindeforeningen og spejderne

Søndag den 14. kl. 11.00 Kirke - gudstjeneste i Valsbølhus

Søndag den 21. kl.   9.30 Kirke - gudstjeneste i Skovlund

Søndag den 21. kl. 11.00 Kirke - gudstjeneste i Vanderup

Onsdag den 24. SSF Flensborg Amt - Efterårsfest 60+ 
på Flensborghus

Torsdag den 25. kl. 19.30 Læsekredsen mødes

Søndag den 28. kl.   9.30 Kirke - gudstjeneste

Tirsdag den 30. kl. 19.00 Spil Dansk arrangement i Tarp kirke om 
”kvindelige forbilleder” med Lone Wernblad 

NOVEMBER
i november Skolen - indskrivning af nye elever

Torsdag den 01. kl. 9.25-10.00 Skolen - Spil Dansk Dagen

Torsdag den 01. kl. 19.00 FÆLLESBESTYRELSESMØDE i 
Forsamlingshuset, Skovlund

Søndag den 04. kl. 10.00 Kirke - gudstjeneste i Valsbølhus (Allehelgen)

Søndag den 04. kl. 19.00 Kirke - aftensgudstjeneste med kirkekaffe 
i Tarp (Allehelgen)

Onsdag den 07. Bogbussen kommer

Onsdag den 07. kl. 15.00 Kirke - onsdagskaffe på Valsbølhus

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 13. kl. 19.00 Kirke - kreds 4/DKS mødes i Forsamlings-
huset, Skovlund

Søndag den 18. kl. 10.00 Kirke - gudstjeneste (Volkstrauertag) 
v/Susanne Bramsen-Böll

Mandag den 19. kl. 19.00 Kirke - menighedsrådsmøde på Valsbølhus

Ret til ændringer forbeholdt

Kalender
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Efterårsferie: Første feriedag - mandag den 8. oktober 2018 
  Sidste feriedag - fredag den 19. oktober 2018

Tirsdag den 20. Skolen - Skole-Hjem-Samtaler

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

Torsdag den 22. Skolen - Skole-Hjem-Samtaler

Søndag den 25. kl. 11.00 Kirke - gudstjeneste i Store Vi 
(sidste søndag i kirkeåret)

Onsdag den 28. kl. 16.30-18.30 Skolen - adventshygge i Valsbøl for skolen

DECEMBER
Onsdag den 05. Bogbussen kommer

Torsdag den 06. Skolen - fit für die Fünfte for 4. klasse

Lørdag den 08. kl. 13.30 SSF Flensborg Amt - juletur til Kolding

Onsdag den 12. kl. 9.25-10.15 Skolen - julevandring for indskolingen

Onsdag den 12. kl. 19.30 Læsekreds - sidste møde inden jul

Torsdag den 13. kl. 19.00 Åben Julekalender

Fredag den 14. kl. 18.30 SSF - julefrokost

Fredag den 21. kl. 11.15-11.50 Skolen - julegudstjeneste i Skovlund

JAN. 2019
Onsdag den 16. Bogbussen kommer

Tirsdag den 22. kl. 15-17 Ældreklubben - fastelavnsmøde 
i Forsamlingshuset, Skovlund

FEBRUAR
Onsdag den 13. Bogbussen kommer

Tirsdag den 19. kl. 15-17 Ældreklubben - sang og spil

Ret til ændringer forbeholdt

Kalender
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I det kommende skoleår vil der 
være en del ændringer i SFOen, og 
i hvordan vi gør tingene. 
Vi er pt. 40 børn og 4 voksne. 
Vi fortsætter med morgenpasning 
fra klokken 07:15-08:05 og forlæn-
get åbningstid fra 14:45 til 15:45. 

Sandra vil fra nu af og frem til efter-
årsferien være tilkoblet Opdagerne, 
og vil sørge for, at de kommer godt 
fra skole til SFO, lærer SFOens 
rutiner at kende, og har en voksen, 
der holder et ekstra øje med dem i 
løbet af dagen.

Kreativ café starter langsomt op 
igen efter efterårsferien. Sandra vil 
løbende have projekter, emneuger 
og udstillinger med de flotte ting, 
børnene får lavet i caféen. Der vil 
dog være dage, hvor kreativ café er 
lukket, da der er andre aktiviteter i 
SFOen, som kræver, at Sandra er 
tovholder i SFOen.

Vi udvider tiden i lektiecaféen, og 
laver lidt om på strukturen. De børn 
der kommer fra skole kl. 11:55, skal 
ind i SFOen for at spise og drikke 
lidt, inden de kl. 12:45 møder ind i 
lektiecafeen. 
Næste hold bliver de børn, der 

kommer fra skole kl. 12:45, de skal 
også lige spise, drikke og strække 
ben. Klokken 13:15 sendes de så i 
lektiecafe.
Lektiecaféen er åben fra 12:45 - 
14:45. 
Der kan være dage, hvor lektieca-
féen er lukket for visse børn, for 
eksempel, når vi tilbyder skakskole 
eller andre aktiviteter. 
Dette vil dog fremgå af infotavlen i 
SFO.

Jürgen er fortsat på legepladsen, 
hvor han holder styr på børn, køre-
tøjer, fodboldbanen og skuret. Der 
er forskellige regler på legepladsen, 
som vi ofte snakker med børnene 
om. Eksempelvis er det ikke muligt 
at køre på vores store køretøjer, før 
man har taget sit kørekort. Køre-
prøven står Jürgen for. Det er også 
Jürgen der inddrager kortet, hvis 
han vurderer, at man kører ufornuf-
tigt. Så skal man op til en fornyet 
køreprøve.

Der opstår mange situationer hver 
dag, forældre der ringer, børn der 
har slået sig, konflikter, hjælp til teg-
ninger, spil og spilleregler, ting/tøj 
der er blevet væk, legeaftaler, osv., 
osv.  Listen er lang. Alle disse små 
og store gøremål er opgaver for 
vores tovholder. 

fortsættelse...
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I det daglige er det Karina, der va-
retager denne opgave, og de dage, 
hvor Karina er optaget af andre ak-
tiviteter, er det Sandra, der træder 
ind som tovholder. Det er også tov-
holderen, I taler med, når I ringer.

Som noget nyt har vi valgt, at bør-
nenes selvbestemmelse vedrøren-
de vores aktiviteter skal lidt mere i 
fokus. 
Der bliver månedligt hængt aktivi-
tetssedler op i SFOen (på de lyse-
grønne opslagstavler). Her melder 
børnene sig selv til de aktiviteter, 
der bliver tilbudt i SFOen. Har man 
meldt sig til, så deltager man. 
Vi arbejder med børnenes ansvars-
følelse for den valgte aktivitet og 
selvbestemmelse for, hvad de har 
lyst til. Snak gerne med jeres barn, 
om hvilke aktiviteter de evt. har 
valgt. Ved alle aktiviteter, der går 
over den røde streg, altså turen ud 
af huset, vil I modtage en seddel.

Såvel i SFO, som i skolen, vægter 
vi sund mad højt. Godt med groft 
brød, frugt og grønt. Dagene i SFO 
er energikrævende, og kræver en 
god madpakke. I SFO serverer vi 
et stort frugt- og grøntsagsfad hver 
dag.

I månederne op til sommerferien, 
arbejdede vi med SFOéns årsplan. 
Årsplanen giver et godt overblik 
over året, der kommer i SFO. 
Det strukturerer de voksnes ar-
bejde, og giver børnene frihed og 
overblik til selv at vælge. Opstår 
der uforudsete ting som sygdom 
eller andet, så ser vi os nødsaget til 
enten at aflyse eller flytte aktiviteten 
til et andet tidspunkt, men som ud-
gangspunkt, så kan I regne med at 
årets gang bliver som i årsplanen.

Opdagerne spiser på Mühlenstrom 
som de andre år. Vi vil rigtig gerne 
holde fast i det gode samarbejde, 
som vi har med vores naboer.

På skolens vegne
de bedste hilsner

Anne Clausen
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NYT FRA SKOVLUND BØRNE-
HAVE

Så er vi friske og motiveret tilbage 
fra en solrig og dejlig sommerferie.
Vi nærmer os afslutningsfasen i 
byggefasen og er glade for, at vi så 
småt må bruge hele legepladsen.

Vi er stadigvæk i gang med at finde 
den røde tråd hele vejen igennem 
fra vuggestuen og op til førskolen. 
Det er en meget spændende pro-
ces og vi arbejder b.la. med arbej-
det på tværs af stuerne, med særlig 
fokus på overgangen fra vugge-
stuen til børnehaven.
Pædagogerne i mariehønegruppen 
og frøgruppen er i fuld gang med 
at oprette et tættere samarbejde. 
Enkelte vuggestuebørn er begyndt 
på at deltage i frøernes gymnastik- 
og gåtur dag for herigennem at få 
kendskab til børnehavens børn, 
voksne og struktur og derved sikre 
en blidere overgang.

Fokusområdet for det kommende 
børnehaveår 18/19 vil i forlængelse 
af skoleforeningens trivsel- og be-
skyttelseskoncept, omhandle pæ-

dagogiske rutiner med overskriften 
”Pædagogiske rutiner som 
læringsrum i børnehaven”.
Tit bliver nemlig det pædagogiske 
arbejde og børns læring/udvikling 
reduceret til planlagte pædagogiske 
aktiviteter som f.eks. projekt- og 
emnearbejde, gymnastik, rundkreds 
m.m. Dog ligger der et lige så stort 
læringspotentiale i de såkaldte pæ-
dagogiske rutiner eller også kaldt 
hverdagsaktiviteter. Som f.eks. ga-
derobesituationen, måltiderne, ble-
skift, puttesituationen, modtagelsen 
om morgen og meget mere. 
Læring sker overalt og børnenes 
kompetencer udvikles i alle børne-
havens kontekster. 
Hverdagsaktiviteterne omfatter 
desuden et inklusion-potentiale og 
fremmer det enkelte barns trivsel og 
deltagelsesmulighed.
En vigtig forudsætning for læring og 
udvikling er, at opgaven/aktiviteten 
er meningsfuld for barnet. De pæ-
dagogiske rutiner er her et optimalt 
læringsrum, da det giver mening for 
børnene at dække bord eller lægge 
vasketøj sammen m.m. På samme 
måde oplever de sig herigennem, 
som en værdifuld del af fællesska-
bet. 

Børnehaven
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Derudover understøttes, igennem 
fokusering af de pædagogiske 
rutiner, personalets faglighed og 
didaktiske kompetence. Samtidig er 
det et udmærket udgangspunkt for 
udvikling af et fælles pædagogisk 
værdigrundlag, som vi lige netop er 
i gang med at drøfte i personale-
gruppen.
Vi vil i den kommende tid arbejde 
meget mere bevidste og systema-
tisk med de pædagogiske rutiner 
og tydeliggøre for os, for børnene 
og for forældrene, hvor vigtig hver-
dagsaktiviteterne er.

På Børnehavens vegne 
De bedste hilsner 
Vivien Bossemeier

Børnehaven
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Ja, så startede folkedanserne fra 
Valsbøl og omegn deres sæson 
med en udfl ugt til Cathrinesminde 
teglværk.
Det var meget interessant, så 
tiden fl øj afsted. Vi nød indholdet 
af den medbragte kaff ekurv og 
sang  lidt. 

Onsdag den 12. september star-
ter vi med en fællesdanseaften på 
Valsbølhus. 

Valsbøl og omegns Folkedansere
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Den danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Konfi rmationen i Store Vi fandt sted d. 10. maj 2018 kl. 10.00.
 

På billedet kan ses: Magnus von Fintel, Schirin Hinrichsen, Jesper Groß-
mann, Aina Hansen, Brian Eggert, Carolin Feigel, Thorge Jaspers, Emily 
Wagner og Lina Reimer.

Konfi rmationen i Nr Haksted fandt sted d. 12. maj 2018 kl. 11.00. 

På billedet ses: Julia Schmidt, Carina Wolz og Pauline Segiet
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Også her har vi taget hul på det nye ”Sysleår”. Mandag den 3. september 
mødtes 8 kvinder i forsamlingshuset. Anja havde efterkommet opfordrin-
gen og taget to af de små fi rbenede med.

Vi tilbringer altid et par hyggelige timer sammen. Snakken, strikkepindene 
og nålene går. Der blev også lavet engle. Sågar blev to deltagere begavet 
med en hjemmestrikket fl ot karklud.

Kom frisk. Det vil I absolut IKKE fortryde!

På Sysselklubbens vegne
Else Marie

Sysleklub
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Kære medlem!

Hermed inviterer vi dig og dine kære til en hyggelig aften 
med en lækker julefrokost.

Pris er 20 € pr. person inkl. drikkevarer.

Tilmelding kan ske senest torsdag den 6. december 2018.

Kom og tilbring en par hyggelige timer sammen med os. 

Vi glæder os til at se dig/jer!

Julefrokost i Forsamlingshuset i Skovlund

FREDAG DEN 14. DECEMBER 2018 KL. 18.30

Skovlund-Valsbøl Distrikt
Tilmelding og bordreservering til:
Formand - Helle Wendler, ssf-skovlund-valsboel@web.de
Kasserer - Renate Hachmann, rhachmann@icloud.com

Sted: 
Forsamlingshuset i Skovlund • Buchauweg 28 • 24980 Schafflund



26

Den 28. august tog vi hul på en ny 
sæson. Der blev snakket om Chri-
stas to forlovelser af Karsten Lund.

Næste gang Læsekredsen mødes 
er torsdag den 25. oktober kl. 19.30 
i Forsamlingshuset. Vores nye bog 
er En pige og en dreng, forfatter: 
Morten Brask

EN PIGE OG EN DRENG er en 
roman om et menneskes illusio-
ner, om kærlighedens begyndelse 
og ophør, om forandringer og tab, 
om den største lykke, om tiden og 
sorgen - og om en dag at tage den 
store beslutning om at forsvinde fra 
verden.

Sidste Læsekreds inden jul er fast-
sat til den 12.12. Ny bog udleveres 
den 25. oktober.

Og bare lige for at nævne det: Der 
er “kun” få ledige pladser!

På Læsekredsens vegne
Else Marie

Læsekreds
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Bogbussen

 

Bogbussen kommer til:  
 

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

 
  følgende onsdage: 

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

2018= 
05. september  
07. november 
05. december 
 
2019= 
16. januar 
13. februar 
13. marts 
24. april 
29. maj 
26. juni 
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Torsk i fad med feta og oliven

Det skal du bruge:
• torskefi leter (eller anden god fi sk)
• kogte kartofl er
• feta
• oliven
• limefrugter
• tomat
• reven ost, f.eks. gouda
• chilikrydderi / spidskommen / koriander /
  eller hvad man nu kan lide
• salt og peber
• lidt olie
• tør hvidvin og vand

Sådan gør du:
1. I bunden af et ovnfast fad lægges tykke skiver kogte kartofl er, 
    som dryppes med lidt olie.
2. Ovenpå lægges et lag torskefi leter (eller anden god fi sk)
3. Dækkes med tyndtskårne limefrugter, som dækkes af et lag af 
    tykke tomatskiver.
4. Nu krydres med chilikrydderi, spidskommen, koriander, salt og 
    peber.
5. Fetatern og oliven lægges ovenpå og det hele dækkes af reven 
    ost.
6. Tør hvidvin og vand hældes ved - rigelig med væske.
7. Sættes i ovnen ved 200˚ i ca. 20-25 min. 

VELBEKOMME! siger Gunnar

Mad
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BOGANMELDELSE

Æblekager fra den gamle skole
Skrevet og illustreret af Inga Linde Jensen.
Udgivet af De danske Haveselskaber

En dejlig bog. Historien om frugthaven ved den gamle skole skrevet i 
hånden og smukt illustreret af forfatteren. Dejlige beretninger og herlige 
opskrifter til hele året rundt.

Et par eksempler: Aristokratkage, oktoberkage, riskage og Nytårskagen, 
som afrunder æbleåret.

En dejlig skærekage. Skolens venner forventer at blive trakteret med den 
til glögg eller toddy, når de efter en frisk travetur kigger ind i den gamle 
skole og ønsker: GODT NYTÅR

Lidt af hvert
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FILM

Til dem, som ikke fi k set fi lmen om 
Karl Otto på Centralbiblioteket, 
kan jeg oplyse, at SSF Vanderup-Jørl vil vise den engang i efteråret. Mon 
ikke der kan arrangeres fælleskørsel til den tid? 

Datoen vil blive bekendtgjort i Flensborg Avis.

Lidt af hvert

TØJSTUEN/KLEIDERSTUBE i Hanved
Alter Pferdemarkt 3

Vi er nogle stykker, som jævnligt lægger vejen forbi 
Tøjstuen i Hanved. Vi kommer ALTID hjem med et 
dejligt og godt køb. Priserne er særdeles rimelige. 
Det er meget let at få et overblik. Alt er sorteret helt 
fantastisk. Mænd, kvinder, børn, vinter, sommer osv.

Åbningstiderne er tirsdag og torsdag fra 15.00-17.30, 
hvor der også tages imod ting og sager, du selv vil af 
med, som andre kan få fornøjelse af.
Hver 1. lørdag i måneden er der også åben fra 10.00-13.00.

OG SÅ SKAL I LIGE HAVE ET LILLE “ GEHEIMTIPP”:  
Hele september måned sælges ALT til HALV PRIS!

Og jeg skal da lige hilse og sige, at det i forvejen IKKE er dyrt.

Mange hilsner
Else Marie
(og jeg får ikke procenter)
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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
Præst: Vikar pastor Morten Mortensen, 0461 16098686, 0162 2303333, morten.chr.mortensen@gmail.com 
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

I år går juleturen  til  

Kolding
Lørdag den 8. december 2018 kl. 13.30 fra Exe,

hvor der afholdes Kolding Light Festival i hele Kolding midtby. Der arrangeres en masse 
spændende ting i Kolding den aften. Desuden holder butikkerne åbent til kl. 21, det samme 
gælder for julemarkedet på Koldinghus og julebazaren på Designskolen. Men før vi skal 
ind og opleve midtbyen med de flotte lyssætninger og de mange særlige oplevelser, tager 
vi ud til Trapholt kunstmuseum for at se udstillingen Kay Bojesen – Humøret i dansk 
design. Det er den største og mest omfattende udstilling nogensinde om et af Danmarks 
største designnavne. Glæd jer til Kay Bojesens spændende univers, hvor legen er i fokus. 

Da Kolding Light Festival foregår kl.17-21, tager vi afsted fra Flensborg Exe kl.13.30, vi kø-
rer direkte til Trapholt, hvor vi har et ophold på 1½ time. Fra ca. kl.17 har vi tid i midtbyen til 
på egen hånd at opsøge julemarkeder og butikker og for at opleve Kolding Light Festival.  
Kl. 21.15 kører bussen hjem igen. 

Busturen inkl. entré til Trapholt
For voksne medlemmer 20 €
For ikke-medlemmer 25 €
For børn op 4-18 år 10 €
Små børn 0-3 år  gratis

Bindende tilmelding fra nu INDTIL DER IKKE ER FLERE PLADSER, dog senest 
den 30. november på telefon +49 (0)461 14408 155 eller 156 og til flamt@syfo.de. 
Betalingen indenfor 2 uger. Din plads i bussen er sikret, når billetten er betalt.

Arrangør:
Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
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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
3/2018P 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




