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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 
(fra 01.01.2019: Alena Strelow), 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: Vivien Bossemeier (konst.)
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

Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementerne. 
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime  
interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering 
på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

I fællesskab inviterer SSF/SSW Flensborg By & SSF Flensborg Amt til en aften 
med grønkålsbuffet på Restaurant AMBIENTE, Westerallee 55, i Flensborg. 
Denne buffet byder på et bredt udvalg af grønkålvariationer samt tilbehør. Så 
her kan der virkelig påstås, at der er noget for enhver smag! Velkommen til en 
hyggelig aften i afslappet atmosfære for medlemmer, folkevalgte, ansatte og 
alle, der vil komme godt over vinteren. 

Underholdningen står Anders Bonde, 
en kendt radiovært og stand-up-comedian, for.

Pris per person er 15 € for medlemmer og 20 € for ikke-medlemmer!
Prisen indeholder buffet, kaffe og dessert. Drikkevarer køber man selv. 
Er du vegetar, så nævn det ved tilmeldingen, og vi giver restauranten besked.

Bindende tilmelding senest den 7. januar 2019 til 
sekretariatet for Flensborg Amt, tlf. 14408-155/156 eller pr. mail: flamt@syfo.de 
eller bysekretariatet, tlf. 14408-125/126/127 eller pr mail: flby@syfo.de

VINTERFEST
med grønkålsbuffet

Fredag den 8. februar 2019 kl. 19.00
Ambiente, Westerallee 55, Flensborg
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SSF Skovlund-Valsbøl 

Kære medlemmer
Det har været et travlt efterår, og 
nu er vi efterhånden ved at nå frem 
til jule hyggen. Det bliver sjovt og 
spændende. Men der er også andre 
emner, der er spændende i Syd-
slesvig for tiden.

Landsmødet 

SSFs landsmøde lørdag den 10. 
november i Husumhus var præget 
af debatten om de planlagte luknin-
ger af danske skoler i sydslesvig. Et 
stort flertal af de delegerede stemte 
for en resolution, der opfordrer Sko-
leforeningen til at droppe planerne 
om skolelukninger.
- Vi har talrige belæg for, at dér 
hvor skolerne blev lukket, dér uddør 
i løbet af få år også mindretallets 
basisarbejde. Derfor ser vi med dyb 
bekymring på, at Skoleforeningen 
nu overvejer at lukke fire skoler, 
sagde formanden for Sydslesvigsk 
Forening, Jon Hardon Hansen, på 
landsmødet.
SSFs formand kom også ind på en 
række andre emner. Han sammen-
lignede det forgangne SSF-år med 
en rutsjebanetur.
- Det gik dybt ned med Mindretalle-
nes Hus, op på toppen med Dane-
virke og det dobbelte statsborger-
skab, og langt ud i svingene med 

Minority SafePack og sprogdebat-
ten, sagde Jon Hardon Hansen.
Han understregede, at der også har 
været mange små højdepunkter i 
det forløbne år, der gav en god for-
nemmelse i maven - foreningsud-
viklingen, årsmøderne og et utal af 
vellykkede arrangementer.

Folketing-turen

Fra 15.-17. november tog 37 syd-
slesvigere, deriblandt undertegnen-
de, til Folketinget i København og 
mødte blandt andet et panel af fem 
politikere, der diskuterede potentia-
let i det nordiske samarbejde. 
Oplægsholderne var forhenværen-
de minister og formand for Folketin-
gets delegation ved Nordisk Råd, 
Henrik Dam Kristensen (S), minister 
for fiskeri og ligestilling og minister 
for nordisk samarbejde, Eva Kjer 
Hansen (V), forhenværende mini-
ster og folketingsmedlem, Bertel 
Haarder (V), formand for Forenin-
gen Norden, Sydslesvig, Anke Spo-
orendonk, og folketingstingsmed-
lem Christian Juhl (Enhedslisten). 
Alle politikerne forklarede, at Nor-
den har et enormt potentiale, som 
ikke bliver anvendt fuldt ud. Der er 
så stort et potentiale, at dialogen 
mellem landene skal skærpes, og 
her kan der læres af det danske 



5

SSF Skovlund-Valsbøl

mindretal i Sydslesvig, lød det fra 
politikerne.
Gruppen blev vist rundt på Chris-
tiansborg, i de kongelige sale, hvor 
store gala´er og møder fi nder sted. 
Fredag aften afsluttede med et 
besøg i det Kongelige teater, hvor 
stykket ”Kongens fald” havde pre-
miere. Et meget fl ot stykke, men 
uhyre mange efte kter og skjulte 
elementer.

Juletiden

Og så er det snart jul igen. Torsdag 
den 13. december har vi den leven-
de julekalender i forsamlingshuset, 

hvor Luciapigerne synger, og der 
serveres gløgg og æbleskiver.
Dagen efter, den 14. december, 
kl. 18.30 arrangerer vi her i forsam-
lingshuset distriktets julefrokost. 
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, 
at tilmeldingsfristen til julefrokosten 
udløber fredag den 7. december 
kl. 8.00, så vi kan nå at bestille 
maden. Bare send en mail til 
ssf-skovlund-valsboel@web.de
Der er masser at se til og høre på 
i de kommende uger, tjek kalende-
ren. Jeg håber vi ses.

Jeg ønsker jer allesammen en 
rigtig god jul og godt nytår!

På bestyrelsens vegne
Helle
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Nye kommunerådsmedlem-
mer i Skovlund fortæller

Efter ti år i lokalpolitik siger Else 
Marie Rieks-Pedersen og Ellen 
Losch stop til deres politiske arbej-
de i kommunerådet i Skovlund. Men 
begge er sikre på, at de engang 
imellem fortsat vil gå til møder, og 
at de er parate til at være med til at 
svare på spørgsmål, der kommer 
fra „de nye i kommunerådet (mange 
tak for det!).

Det er lykkes at fi nde nye kandida-
ter, og SSWs to mandater gik til 
Andrea Heinemeier og Erik Schal-
ler, som nu fremtidigt tager sig af de 
politiske opgaver i kommunerådet.

De første 100 dage som kommune-
rådsmedlemmer er allerede klaret, 
og vi vil gerne fortælle lidt om vores 
erfaringer.

SSW Skovlund og omegn

Først måtte vi fi nde ud af, hvordan 
det fungerer med valgene til de 
forskellige ”Ausschüsse”. Nu er vi i 
gang med mange møder, og vi får 
indblik i mange emner (vi vil fortælle 
mere om det engang imellem).

Men, det vigtigste for os er, at vores 
vælgere over for os giver udtryk 
for, hvad vi kan gøre for dem. Der 
er mange emner, som er værd at 
snakke om: Familie, boligbyggeri, 
sundhedspolitikken, medbestem-
melse af unge, idræt, uddannelse, 
kultur, natur, miljø og energi, medi-
er, økonomie, alders-fattigdom, osv. 
- vi har rigtig mange emner - med 
behov for mange diskussioner.

Vi orienterer os efter nordiske/dan-
ske værdier, og tager gerne imod 
jeres ønsker og ideer - og vil gerne 
arbejde med det.

Mange hilsener
fra Andrea og Erik

E-mailadresser:
aheinemeier@hotmail.de
erikschaller1969@gmail.com
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Ældreklubben

Endnu et forenings-halv-år er gået 
og ”og lige om lidt” er adventstiden 
forbi og julen og det nye år står for 
døren.
Det er ældre menneskers ret at sige 
”som tiden dog går”! - for sådan er 
det for os

For ikke så længe siden var vi på 
sommerudflugt til Slien, og for lidt 
siden holdt vi høstlotto og var til 
efterårs-komsammen på Flens-
borghus. Når dette læses har Æl-
dreklubben også været samlet til 
advents-hygge-eftermiddag, og så 
er året næsten gået!
Programmet for første halvdel af 
2019 er lavet, og om det kan I læse 
i Bladets kalender. Her er der også 
orienteret om alle de andre ar-
rangementer, som Ældreklubbens 
medlemmer er meget velkomne til, 
og som mange af Jer også flittigt 
bakker op om.
 
I det år, der nu går på hæld, har vi 
atter måttet tage afsked med flere 
trofaste medlemmer. Vi takker for 
det, som hver enkelt har givet til 
vores fællesskab, hver på sin måde 
og nogle i mange, mange år, mens 
vi sender varme tanker til deres ef-
terladte.

Vi TAKKER for endnu et år med 
mange gode og fornøjelige timer i 
Ældreklubbens selskab  og sen-
der kærlige hilsner til Jer og jeres 
familier med ønsket om en

           Else Marie og Kirsten

Glædelig jul
&

godt nytår
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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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Valsbøl og omegns folkedansere 
ønsker alle en velsignet advents- 
og juletid. Den første del af danse-
sæsonen er næsten forbi og vi 
afslutter den med en julefrokost 
i Skovlund Forsamlingshus den 
28. november. 
Vi mødes igen i januar 2019.

Valsbøl og omegns Folkedansere
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Skolen

SKOLEN

Vi har en positiv 
grundstemning og 
en god atmosfæ-

re på skolen, der gør, at vi kan 
have fokus på vores kerneopga-
ve i skoletiden. Vi har et team af 
engagerede og dygtige lærere, 
der er med til at understøtte og 
udvikle elevernes læring. 

Når der i avisen står, at lærere 
arbejder for lidt, så kan jeg med 
klar vished fortælle jer, at det 
forholder sig anderledes også 
i Skovlund. Om formiddagen 
fordyber vi os sammen med ele-
verne og om eftermiddagen har 
vi et lige så engageret og dygtigt 
SFO-team, der tager over, når vi 
holder møder eller tager til kur-
ser, uddanner og forbereder os.

På sidste Fællesrådsmøde blev 
det vedtaget, at vi med næste 
skoleår skal indføre evaluerings-
skemaer fra indskolingen op til 7. 
klassetrin uden karakter. Der bli-
ver udviklet nye evalueringsske-
maer, der vil følge læreplanerne 
i fagene. Som en dansk skole 
i Sydslesvig giver det så god 

mening at følge de danske tradi-
tioner på området. Når måden at 
evaluere på tilmed følger viden 
fra nyere forskning i forhold til 
elevernes læring, så kommer det 
til at give endnu mere mening. 

På skolen har vi i flere år tradi-
tion for at lade elever evaluere 
sig selv både i forhold til deres 
sociale og faglige udvikling. Vi 
vil nu i højere grad evaluere de 
faglige resultater med tabellari-
ske oversigter, så vi endnu mere 
bevidst bruger evalueringen som 
et værktøj i forhold til læringen 
og i fællesskab fastholder fokus 
på den enkeltes læring og egen 
bevidsthed om samme.

Afholdte arrangementer

Vores første møde i dette sko-
leår har været et fælles for-
ældremøde med generelle 
informationer til alle, før vi holdt 
vore klassemøder. Klasselæ-
rermøderne er med til at hjælpe 
med både en bedre trivsel og et 
stabilt skole-hjem-samarbejde. 
De forældre, der måtte være for-
hindret i at deltage, kan læse de 
vigtigste informationer på sko-
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Skolen

lens hjemmeside, så vi får sikret, 
at alle har fælles viden og indsigt 
i deres børns skolehverdag.

Motionsløbet blev igen i år 
afholdt ud fra de bedste betin-
gelser – nemlig godt vejr og en 
fornuftig afmærket rute gennem 
skoven fra Valsbøl til Skovlund. 
Det er en hyggelig måde at 
komme ind i efterårsferien på, da 
det både giver energi og over-
skud, når vi bevæger os. Alle 
går tilfredse hjem efter dette ar-
rangement. Det er ligeledes altid 
en glæde, at så mange forældre 
vælger at afsætte tid til at del-
tage og være sammen med os. 
Når vi ankommer til Valsbøl, le-
der Jonna os gennem en sjov 
fælles opvarmning til musik, der 
er en fin opstart på vores moti-
onsdag. Dernæst løber og går 
vi gennem skoven over Meyn til 
Skovlund. Undervejs fik vi, som 
eleverne har ønsket på deres 
elevrådsmøde, tilbudt et æble af 
Lis, så der var forfriskning til alle. 
I år har vi igen valgt at samle 
eleverne ved legepladsen ved 
borgerhuset, før vi fælles går 
tilbage til skolen.  På skolen har 
Karina og Renate kogt lækker 

suppe til os. Dagen sluttede med 
fælles sang, før vi kunne ønske 
hinanden en dejlig ferie.

Spil Dansk Dagen bliver bedre 
og bedre. Når vi kan være fælles 
om at synge sange, som elever-
ne har valgt og igen har musik til 
alle sangene, er det så fornøje-
ligt at være fælles om en sådan 
aktivitet. Vi har en del børn, der 
gerne synger og det gavner helt 
sikkert vores fællesskab, at vi 
har gode fælles oplevelser. En 
af eleverne kunne selvstændigt 
spille til nogle af sangene på kla-
veret, så andre sikkert også bli-
ver motiveret til at lære at spille 
på et instrument. At vi samtidig 
med er en lille del af et endnu 
større arrangement er bare med 
til at understrege vores fælles-
skab med andre danske skoler 
syd for grænsen og vores til-
hørsforhold til Danmark.

Arrangementer i november, 
december, januar og fe-
bruar

Vi deltager igen i projektet ”Nor-
disk Litteraturuge”. Det er et 
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højtlæsnings-arrangement, hvor 
alle deltagere i hele Norden 
læser den samme nordiske lit-
teratur op. Formålet er netop at 
manifestere højtlæsning, nordisk 
litteratur og nordisk fortælletra-
dition. Der vælges et nyt tema 
hvert år og dette år er det ”Helte 
i Norden”. Vi har valgt ”Hånd-
bog for superhelte”, der passer 
til vore elever. Samtidig med 
at vi har fokus på temaet, vil vi 
altid have fokus på de nordiske 
lande, så eleverne hvert år får 
kendskab til landene i Norden, 
deres flag og sprog. På Nordisk 
Litteraturuges hjemmeside er 
der en Norden-quiz, som alle 
kan have fornøjelse af at stu-
dere.
Skole-hjem-samtaler gen-
nemfører vi i november med 
alle eleverne og deres forældre 
sammen med klasselæreren. 
På teammøderne gennemgår vi 
den enkelte elevs faglige stand-
punkt og udvikling. Da vi lige 
har afsluttet fælles evalueringen 
før efterårsferien, giver det god 
mening at kombinere teammø-
det med en samlet oversigt over-
klassens  og  elevernes resulta-
ter. Klasselærerne i indskolingen 

har igen besøgt opdagerne i 
deres hjem og talt om skolegan-
gen, så det er kun forskerne op 
til 6. klasse, der kommer til sam-
tale på skolen.

Sammen med den mørke årstid 
følger hyggelige traditioner, der 
gavner fællesskabet og glæder 
mange – både store og små. 
Dette år vil vi igen være krea-
tive med værkstedsaktiviteter 
i Valsbøl den 28. november om 
eftermiddagen. Forældre kan 
sammen med deres børn frem-
stille julepynt og sager, som de 
kan tage med hjem. Alle ansatte 
er involveret i denne dag og i 
fællesskab får vi udnyttet de fine 
faciliteter, som vi netop har 
i Valsbøl.

Om fredagen den 30. november 
vil vi sammen med eleverne i 
et par timer fremstille julepynt 
til klasserne og få pyntet op til 
jul. Det er vigtigt, at alle elever 
bidrager til at pynte deres egen 
klasse i fællesskab med deres 
klasselærer.

I hele december vil vi i vores læ-
sebånd se julekalender, der jo 

Skolen
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er en typisk dansk tradition. Der 
er efterhånden et stort udbud af 
egnede julekalendere, som vi 
nyder at se i klasserne sammen 
med eleverne.

Nikolaus turnering regner vi 
med bliver gennemført den 6. 
december på den tyske skole. 
4. klasse deltager sammen med 
deres klasselærer Sara. De spil-
ler ”Völkerballspiel” og ”Ball über 
die Schnur” med eleverne på 
samme klassetrin på den tyske 
skole.

Julevandring for indskolingen 
og førskolen gennemføres hel-
digvis på trods af, at vi har en 
præstevikar, der varetager flere 
distrikter – det er vi rigtig glade 
og taknemmelige for. Det er en 
dejlig gentagelse hvert år og vist 
en lige så stor fornøjelse for de 
store som de små.

Børnejulekoncerten, der så fint 
bakkes op af SSF, holdes den 
7. december i Læk. Fælles med 
andre skoler optræder vore ele-
ver fra 3. til 6. klasse sammen 
med Sønderjyllands Symfoni-
orkester denne aften. Børnene 

glæder sig til at være en del af 
nissekoret. Der kan købes billet-
ter via SSF og koncerten begyn-
der klokken 19:00.

Levende adventskalender kan 
vi igen holde den 13. december 
klokken 19:00.  Denne dag har 
flertalsbefolkningen mulighed for 
at komme og deltage i en typisk 
dansk måde at skabe stemning 
op til jul. Vi håber at kunne akti-
vere rigtig mange af vore lucia-
piger til at komme og optræde 
denne aften. 

Luciapigerne vil rigtig gerne op-
træde i december og traditionen 
tro er vi altid på plejehjemmet, i 
den tyske børnehave og på den 
tyske skole. Vi prøver at holde 
det så tæt på selve luciadagen, 
som vi kan. Vi holder så meget 
fast i traditionerne på skolen, at 
det altså stadig kun er pigerne, 
der får fornøjelsen af at deltage i 
et luciaoptog.

Julegudstjenesten holdes i Skov-
lund den sidste skoledag, hvor 
både forældre og førskolen invite-

fortsættes side 18

Skolen
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NOVEMBER
Tirsdag den 27. kl. 19.00 Kirke - menighedsrådsmøde på Valsbølhus

Onsdag den 28. kl. 16.30-18.30 Skolen - adventsværksteder i Valsbøl

Onsdag den 28. Folkedansere - julefrokost, sæsonafslutning

Fredag den 30. kl. 19.00-20.30 YDUN - forskellige slags boldspil samt 
stabilationstræning for aldersgruppen 20 år 
og opefter

DECEMBER
Søndag den 02. kl. 11.00 Gudstjeneste

Onsdag den 05. Bogbussen kommer

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

Fredag den 07. kl. 19.00 SSF - Børnejulekoncert i Læk Danske Skole

Lørdag den 08. Kirken - adventsarrangement i Valsbøl

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

Søndag den 09. kl. 15.00 Kirke - adventsfest i Valsbølhus

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. 9.25-10.15 Skolen - julevandring for indskolingen

Torsdag den 13. kl. 19.00-19.30 Åben Julekalender

Fredag den 14. formiddag Skolen - lucia på plejehjem, 
tyske instistutioner

Fredag den 14. kl. 18.30 SSF - julefrokost

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

Mandag den 24. kl. 14.00 Julegudstjeneste i Valsbølhus (juleaften)

Tirsdag den 25. kl. 11.00 Julegudstjeneste i Store Vi sognekirke 
(juledag)

Mandag den 31. kl. 12.00 ”Silvesterlauf”

Mandag den 31. kl. 14.00 Nytårsaftensgudstjeneste på Valsbølhus

JAN. 2019
Søndag den 06. kl. 14.00 Gudstjeneste i Valsbølhus (Helligtrekonger)

Ret til ændringer forbeholdt

Kalender
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Skolen 
Juleferie:  Første feriedag - mandag, den 24. december 2018 
      Sidste feriedag - fredag den 04. januar 2019

Børnehaven
Juleferie:  Første lukkedag - torsdag den 27. december 2018 
      Sidste feriedag - onsdag den 02. januar 2019

Onsdag den 09. kl. 15-17 Onsdagskaffe

Søndag den 13. kl. 11.00 Gudstjeneste i Forsamlingshuset i Skovlund

Onsdag den 16. Bogbussen kommer

Søndag den 20. kl. 10.00 Gudstjeneste i Valsbølhus

Søndag den 20. kl. 11.00-13.00 Skolen - Neujahrsempfang på den tyske skole

Søndag den 20. kl. 15.00 SSF Harreslev - Nytårskoncert med 
Lauseniana Orkester i Holmberghalle

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

FEBRUAR
Søndag den 03. kl. 10.00 Gudstjeneste i Forsamlingshuset i Skovlund

Søndag den 03. kl. 19.00 Kyndelmisse - gudstjeneste i Tarp med 
pandekager efter gudstjenesten

Tirs.-tors. den 5.-7. Skolen - konsultationer på skolen

Onsdag den 6. Onsdagskaffe

Fredag den 8. kl. 19.00 SSF Fl.Amt - vinterfest med grønlangkåls-
buffet i Ambiente

Søndag den 10. kl. 11.00 Gudstjeneste i Valsbølhus

Onsdag den 13. Bogbussen kommer

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

Onsdag den 20. kl. 8.05-11.55 Skolen - høvdingeboldturnering Ladelund 
5.+6.

Søndag den 24. kl. 11.00 Gudstjeneste i Store Vi sognekirke

MARTS
Fredag den 01. kl. 8.05-11.55 Skolen - fastelavnsfest/klasselærerdag

Onsdag den 13. Bogbussen kommer

Ret til ændringer forbeholdt

Kalender
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Skolen

res til at deltage. Sidste år havde vi 
god erfaring med en anden model, 
hvor vi holder gudstjenesten i Skov-
lund om formiddagen og slutter sid-
ste skoledag med et fælles arrange-
ment, hvor eleverne altid selv er en 
vigtig del af arrangementet. 

Fastelavnsfest i februar holdes 
dette år formentlig i Skovlund. Vi 
forventer at lave en klasselærerdag 
kombineret med fælles tøndeslag-
ning. Da vi dog har mulighed for at 
tage til Valsbøl, vil vi selvfølgelig i 
fællesskab med eleverne beslutte, 
hvordan vi helst vil fastholde denne 
tradition.

SFO-hyggestuen

Rekordbogen: Så kom Rekordbo-
gen 2019. Vi har simpelthen glæ-
det os så meget. Mandag den 29. 
oktober blev det afsløret, hvem der 
var blevet optaget. Rekorderne ser 
ud til at være kommet for at blive, 
i hvert fald er det noget børnene 
allerede snakker meget om, og er 
begyndt at opfinde nye rekorder til 
vores næste rekord projekt i 2019. 
Da vi åbenbart stadig er den eneste 
SFO syd for grænsen, der deltager 
i rekorderne, har vi besluttet, at det 
skal der gøres noget ved. I det nye 

år kan I læse om vores deltagelse i 
arrangementet i Flensborg Avis.
Julekalender for børn: Da det 
snart er december, vil SFOen igen i 
år lave julekalender for børnene. 

Aktiviteter

I den kommende måned tilbyder 
SFOén forskellige aktiviteter, bør-
nene tilmelder sig selv, og vi forven-
ter, at børnene deltager, når de har 
meldt sig til. Aktiviteten er på årska-
lenderen i SFO:
- ”Kino”dag Opdagerne/Forskerne 
og 3. kl. med Jürgen d. 2. nov.
- Beton med Karina d. 5./6. nov.
- Drama/sketch hver fredag med 
Gudrun starter d. 9. nov. - 23. nov.
- Beton med Karina d. 12./13. nov.
- Juleklip med Sandra starter d. 19. 
nov. - 6. dec.
- Juledekorationer med Karina d. 
26./27. nov.
- Kinodag 4.-6. kl. med Karina d. 
30. nov.

Andre aktiviteter

Ud over de planlagte aktiviteter, 
som børnene kan melde sig til, kan 
det være tilfældet, at vi har fælles 
aktiviteter, hvor børnene så deltager 
uden at have meldt sig til.

fortsættelse...
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Spisning Mühlenstrom: Der er 
spisning for Opdagerne d. 7. nov.
Lektiecafé: Lektiecafeén er godt i 
gang. Børnene er delt op i 2 hold, 
dem der har fri kl. 11.55 og dem der 
har fri kl. 12.45.
Det første hold går op kl. 12.45, det 
giver dem 50 minutter til at få noget 
at spise og få noget frisk luft. Hold 
nr. 2 går op ca. kl. 13.15, det giver 
dem ½ time til at få spist og leget. 
Der er på denne måde ikke så stort 
et pres på kl. 12.45. De Opdagere, 
der er tilmeldt i lektiecafé, er også 
startet. 
Vi ønsker alle en god og glæde-
lig jul, samt et godt og lykkebrin-
gende nytår.

På skolens vegne
Bedste hilsner
Anne Clausen

Skolen

Juleklip med forældre d. 14. de-
cember, her tilbyder SFOén juleklip 
med forældrene.  
Julebageri med forældre d. 7. de-
cember, her tilbyder SFOén juleklip 
med forældrene. Der tilbydes også 
julebageri for børn uden forældre 
senere.

Nye møbler: Det er med STOR 
glæde, at vi kan fortælle jer, hvis 
ikke I allerede har set det, at vores 
nye sofa er kommet. Vi har fået fl yt-
tet om, og vi ser meget frem til, at 
vores nye reoler kommer. Pengene 
til disse møbler kommer bl.a. fra 
sommerfestens tombola, sidste års 
loppemarked og puljepenge som 
skolen har ansøgt om. 
I den forbindelse vil vi rigtig gerne 
sige en stor TAK, uden forældrenes 
opbakning til vores arrangementer, 
ville det ikke være muligt at forkæle 
børnene i den grad, som vi kan.
Kreativ: Kreativ er atter åben. Bør-
nene har glædet sig, og Sandra ser 
også frem til det kreative arbejde i 
3. klasse. Der vil være dage, hvor 
Kreativ ikke er åben, det er på 
de dage, hvor Sandra indtræder i 
”Tovholder”-rollen.
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YDUN

Kære voksne og børn,

også i år er Ydun igen igang med 
nogle aktiviteter i hallen i Valsbøl. 
Der er fortsat mulighed for børnene 
at deltage i fodbold hos Jørgen tirs-
dag eftermiddag. 

Børnengymnastikken finder som 
altid sted torsdag eftermiddag. Før-
ste hold starter kl.15.30- 16.15 og 
hendvender sig til de mindste og 
børnehavebørn. Det næste hold 
til de lidt ældre børn fra ca.5 år og 
op til indskolingen mødes kl.16.15-
17.00. På grund af for få tilmeldin-
ger lykkedes det endnu ikke at få 
et rytmisk gymnastik og dansehold 
op at stå med de ældre skoleelever, 
men vi prøver igen på et andet tids-
punkt. 

Efter den store success i sidste 
år, vil vi også i år holde en torsdag 
eftermiddag med juleklip, hygge og 
nissegymnastik til alle børn i Ydun. 
Børnene får flere informationer om 
dagen i starten af december. 

Igen vil jeg opfordre alle, der sid-
der med en god idé eller har lyst 
til at stå for en aktivitet hos Ydun 
gerne at henvende sig til mig under: 
04639-782508. 

Med stor glæde kan jeg sige, at der 
nu endelig også bliver mulighed for 
de voksne at deltage i en Ydunakti-
vitet, som Burkhard Wolz står for og 
som i kan læse mere om i neden-
stående tekst.  Venlig hilsen på for-
eningens vejne Jonna Rebentisch

Trænger du til lidt bevæ-
gelse og har lyst til fælles 
boldspil?

Ydun tilbyder hver fredag en sports-
gruppe for aldersgruppen 20 år og 
opefter, hvor hovedvægten vil ligge 
på forskellige slags boldspil, samt 
stabilationstræning. 

Vi starter ud den 30.11. fra kl. 19.00 
til kl. 20.30 i Valsbøl.

Så hvis du har lyst til at mærke dine 
muskler igen og til hyggelig sam-
vær, så kom forbi og vær med.

Nærmere info samt tilmelding hos 
Burkhard Wolz på mobil 0170-
9013339. 
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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



20

Sysleklub

Der er altid godt gang i den hver den første mandag i måneden. Strikke-
pindene gløder til karklude, sokker, handsker og huer.
Toves synål er i gang og laver ting og sager til basaren i List, hvortil Nina 
fremstiller smukke engle.
Anja hækler sjove dyr også til diverse basarer.
Et par nye deltagere er kommet til.
MEEEN, der er stadig et par pladser.
Som altid tilbringes et par hyggelige timer sammen.

Kom frisk og tag en ven med. I vil ikke fortryde det.

På Sysselklubbens vegne
Else Marie
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Læsekreds

Læsekredsen når lige en sidste 
aften inden jul. Nemlig den 12. 
december kl. 19.30 i Forsamlings-
huset.

Denne aften gælder det: 
“ALT DET LYS VI IKKE SER” 
af Anthony Doerr.

Om denne bog skrev 
THE GUARDIEN: Fængslende
THE TIMES - Sublim og NEW 
YORK TIMES - En uforglemmelig 
bog.

En bog man fl ytter ind i, lærer noget 
af og med sorg tager afsked med, 
når sidste side er læst.

I det nye år læser vi: ”Forbandede 
yngel” af Anne- Cathrine Riebnitz-
sky.

På fl yet hjem fra Afghanistan sætter 
soldaten Lisa sig ved siden af læ-
gen Andreas. Hun har besluttet sig 
for at fortælle ham sin livshistorie. 
Som hun sidder der på fl ysædet, 
krænger hun sjælen ud til ham og 
tager ham med på en rejse tilbage 
til sin destruktive barndom.

For denne bog modtog forfatteren 
De gyldne Laurbær og Dagblade-
nes Bureau skrev: “…en rystende 
og uafrystelig roman.”

Mødedatoen er i skrivende stund 
ikke fastsat. 
Aftales den 12. december. 
Kontakt undertegnede, 
hvis der er interesse.

På Læsekredsens vegne
Else Marie
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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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OrkestretOrkestretOrkestretOrkestretOrkestretOrkestretOrkestretOrkestretOrkestretOrkestretOrkestretOrkestretLauseniana

Entré/Eintritt
SSF-medlemmer/SSF-Mitglieder: 17 EUR/127 DKK (inkl. billetgebyr/inkl. VVK-Gebühr)
Ikke-medlemmer/Nicht-Mitglieder: 22 EUR/164 DKK (inkl. billetgebyr/inkl. VVK-Gebühr) 

Layout: Sydslesvigsk Forening e.V. • www.syfo.de

Søndag/Sonntag 20.01.2019 - 15:00
Holmberghalle, Harrislee

Musik af/Musik von
F. v. Suppé • J. Strauss • C. M. Ziehrer • J. Offenbach • T. Bidgood • J. Williams 

L. Anderson • R. Rodgers • F. Sartori • H. C. Lumbye • C.-M. Schönberg 

Billetsalg/Kartenverkauf
Union-Bank Harrislee, Süderstr. 89, Harrislee, tlf. +49 (0)461 700 320
Hermann & Sögaard, Torvegade 9-11, Padborg, tlf. +45 7467 1343
Dansk sekretariat for Flensborg Amt, Norderstr. 74, Flensborg, tlf. +49 (0)461-14408 155

Promenadeorkestret 
Lauseniana

Harreslev

Nytårskoncert - Neujahrskonzert

Solist Cassandra Lemoine (Sopran)
Konferencier 

Jesper Rahbæk 

Jespersen

Dirigent 
Jørgen Fuglebæk
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Mad

Riskage

I den kommende tid vil der vist 
nok ofte stå risengrød på 
menuen. Hvis der er en rest 
til overs, så prøv denne dejlige 
kage.

Det skal du bruge:
• 25 g ris
• ½ l mælk
eller en rest risengrød
• 4 æbler
• 2 spsk. jordbærsyltetøj
• 1 kopfuld vanillecreme
• 3 knuste makroner

Sådan gør du:
1. Et lag risengrød eller en middagsrest lægges i en ildfast skål.
2. Derpå æbler skåret i kvarte og to spsk. jordbærsyltetøj.
3. Til sidst en stor kopfuld tyk vanillecreme og 3 knuste makroner. 
4. Efter 20 minutter i en middelvarm ovn er kagen klar.

Det er en af de rigtig gammeldaws!

Je
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Mad

Ovnret med feta og grøntsager

Ganske enkelt genialt!

Det skal du bruge:
• Peberfrugt
• zucchini
• tomater
• feta
• godt brød

Sådan gør du:
1. Peberfrugt, zucchini og tomater bages i ovnen sammen med feta.
2. Servér godt brød til.
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Indvielse af Broen!

Den længe ventede bro kan endelig indvies og det sker 
den 31. december.
På denne måde kan der sættes punktum for Schaffl  under Herzstück.
Et stort og spændende projekt, som er til stor glæde for alle byens 
borgere. 

Lidt af hvert
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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 
(fra 01.01.2019: Alena Strelow), 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: Vivien Bossemeier (konst.)
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

Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementerne. 
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime  
interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering 
på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

I fællesskab inviterer SSF/SSW Flensborg By & SSF Flensborg Amt til en aften 
med grønkålsbuffet på Restaurant AMBIENTE, Westerallee 55, i Flensborg. 
Denne buffet byder på et bredt udvalg af grønkålvariationer samt tilbehør. Så 
her kan der virkelig påstås, at der er noget for enhver smag! Velkommen til en 
hyggelig aften i afslappet atmosfære for medlemmer, folkevalgte, ansatte og 
alle, der vil komme godt over vinteren. 

Underholdningen står Anders Bonde, 
en kendt radiovært og stand-up-comedian, for.

Pris per person er 15 € for medlemmer og 20 € for ikke-medlemmer!
Prisen indeholder buffet, kaffe og dessert. Drikkevarer køber man selv. 
Er du vegetar, så nævn det ved tilmeldingen, og vi giver restauranten besked.

Bindende tilmelding senest den 7. januar 2019 til 
sekretariatet for Flensborg Amt, tlf. 14408-155/156 eller pr. mail: flamt@syfo.de 
eller bysekretariatet, tlf. 14408-125/126/127 eller pr mail: flby@syfo.de

VINTERFEST
med grønkålsbuffet

Fredag den 8. februar 2019 kl. 19.00
Ambiente, Westerallee 55, Flensborg



<<Fornavn>> <<Efternavn>>
<<Attn.>>
<<Adresse>>
<<Postnr.>> <<By>>
<<Land>>

Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
Norderstr. 74
24939 Flensburg

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

Skovlund-Valsbøl Nyt
4/2018

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




