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SSF
Formand: Betina Wagner 04604 987460 pigeliv@yahoo.de

SSW
Formand: Keno Jaspers 04606 987421 keno.jaspers@yahoo.com

Kvindeforening
Formand: Petra Thomsen 04606 987435 terrypdi@gmx.de

Skovlund, Medelby, Store Vi og Valsbøl Menighed
Præst: Ulla Skou 04639 823 skou@kirken.de

Formand: Kirsten la Cour 04639 782402   lac@lacour-skovlund.de

Kasserer: Karin Eggert 04604 2343 eggert@kirken.de

Store Vi UF
Formand: Klaus Borchardt 04606 577 anja.klaus-borchardt@t-online.de

Kærne-gruppe
Gruppeformand: Hans Chr. Bang 04606 988571 mbang@gmx.net

Grupperådsformand: Ann Kathrin Lühr 04673 9627904 trut1@gmx.de

Skolen
Samarbejdsrådsfor-
mand:

Claudia Miscke

Skoleleder: Henner Bock 04606 987218 Henner.Bock@skoleforenin-
gen.org

Skolebus: 04606 90200

Børnehaven
Samarbejdsråds-
formand:

Judith Zierberg

Børnehaveleder: Betina Wagner 04606 400 Betina.Wagner@skoleforenin-
gen.org

Dansk Sundhedsjeneste
Hjemmesygeplejerske kontaktes på tlf. 0461 570580

Store Vi danske foreninger og 
institutioner

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



Vi har afholdt generalforsamling 
den 14.06.22, hvor vi fik valgt en 
ny bestyrelse.

Formand blev Betina Wagner, 
næstformand blev Jacqueline 
Kellers og kasserer blev Petra 
Thomsen.

Bisiddere er Sven Nielsen og 
Holger Heinecke.

Vi havde en hyggelig aften med 
godt fremmøde og god mad.

Den nye bestyrelse er klar til en 
frisk start og ser frem til et godt 
samarbejde. En af de første ting 
vi er i gang med at planlægge er 
sommerfesten den 03.09.22 i sam-
arbejde med skolen, børnehaven 
og de øvrige foreninger i Store Vi 
og Vanderup.

Vi er åbne og glade for ideer og 
input, så kontakt os endelig, hvis 
I ligger inde med forslag eller lig-
nende.

Med venlig hilsen
Betina

HVEM ER FORMANDEN?

Jeg hedder Betina, bor her i Store 
Vi og er dagtilbudsleder i Store 
Vi-Vanderup Børnehave. Jeg er 
gift og har 3 voksne børn, der 
også har gået i børnehave og 
skole her i byen.

Hvorfor har jeg valgt at blive for-
mand? Fordi jeg synes, at det er 
vigtigt at holde gang i det danske 
mindretal og dens liv og aktiviteter, 
hvilket SSF jo har en stor rolle i. 
Privat har jeg, især i coronatiden, 
mærket hvor vigtigt mindretallet er 
for mig. Da jeg som dansker flyt-
tede til Store Vi for 20 år siden, 
havde mindretallet stor andel i, at 
jeg hurtigt faldt på plads og følte 
mig hjemme. Det har for mig væ-
ret en selvfølge at nyde godt af 
fordelene ved mindretallet, også 
for mine børn, eller især for mine 
børn. I løbet af årene har jeg dog 
mærket, at det ikke er en selvfølge, 
at vi har mindretallet. Det skyldes 
ildsjæle, der brænder for at skabe 
noget godt som fællesskabet kan 
nyde godt af. Jeg vil nu gerne give 
noget tilbage og forsøge at gøre mit 
til at bevare vores gode fællesskab 
og glæde. Også som dagtilbud-
sleder ved jeg, hvor vigtigt vores 
foreningsliv er for såvel børn som 
voksne. Jeg håber, vi alle i godt 
samarbejde, fortsat vil støtte op om-
kring foreningslivet her i Store Vi.
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HVEM ER NÆSTFORMANDEN?

Kære SSF-medlemmer

Jeg hedder Jacqueline, er 29 år gammel og har boet i Store Vi øst 
siden jeg var tolv. Da jeg begyndte at læse til pædagog, er jeg flyttet til 
Flensborg. For et år siden har min kæreste og jeg købt ejendom 
i Store Vi, hvor vi bor med vores lille datter. Jeg arbejder siden 2016 
som pædagog i Sønderborg med mennesker med nedsat funktions-
evne. Jeg har ved sidste generalforsamling stillet op som næstformand 
og kan med glæde sige, at jeg er blevet valgt. 
Jeg elsker at planlægge aktiviteter og 
arrangementer og glæder mig til at sætte 
gang i foreningslivet sammen med 
formanden Betina og alle de andre 
aktive mennesker i vores team! 

Jeg glæder mig til at se dig 
til næste arrangement.

4



ÅRSMØDET 2022
Den 10.06.2022 kunne vi afholde 
Årsmøde i Vanderup i samarbejde 
med skolen og børnehaven.

Det blev til et par hyggelige timer. 
Børnene fik leget og spillet rundbold, 
de voksne hørte på talerne og alle 
nød vi ildshowet med ”Weltentor”.

Pølserne blev næsten spist og 
snobrødet ... ja, her blev der ikke 
noget tilovers.

Alt i alt et, for mig, vellykket årsmøde.

Tak til alle, som var med til at gøre 
det hyggligt.

På bestyrelsens vegne
Carolin Methmann
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Spejderaktiviteterne er efterhånden 
i gang igen. Det har været svært i de 
forskellige faser af coronanedlukning, 
men når det var muligt har vi gen-
optaget aktiviteter. I starten primært 
udendørs, men efterhånden blev det 
også muligt og forsvarligt at mødes 
indendørs.
I troppen med spejdere fra 6. -10. 
klasse har vi i efteråret arbejdet med 
basale spejderfærdigheder som kort og 
kompas, bål og bivuak, bl.a. for at blive 
klar til Korpsturneringen, hvor spejdere 
fra de sydslesvigske grupper dyster 
mod hinanden hen over en weekend. 
Det var stort, da spejderne fra Store Vi 
vandt turneringen og den ombejlede 
vandre-pokal!
Vores traditionelle nytårsstart i januar 
var i år desværre uden forældre og 
uden gudstjeneste. Vi håber, det kan 
blive mere traditionelt næste år.

I marts var vi på vores gruppetur til 
Tydal. Troppen byggede en svæve-
bane af rafter og lavede et løb til ulvene 
med både spænding og opgaver.
Gruppen har været udfordret på det 
seneste, da vi har manglet en kasserer, 
men i skrivende stund ser det ud til, at 
vi har fundet en frivillig til posten, så 
spejderarbejdet kan fortsætte i Store 
Vi!
Årets sommerlejr bliver den store inter-
nationale Spejdernes Lejr 2022 ved 
Roskilde med deltagelse af mere end 
30.000 spejdere fra hele verden den 
23.-30. juli 2022. Det glæder vi os til. 
Med donationer fra lokale firmaer er det 
lykkedes os at holde deltagerbetalin-
gen nede på et overkommeligt niveau. 
Tak til alle, der har givet! 

Spejderhilsen, på Kærne Trops vegne, 
Hans Chr. Bang

  
  

         Kærne Gruppe Store Vi  
      

---------------------------------------------------------------------------- 
 
Til Store Vi Avisen: 
 
Kærne Trop, Dansk Spejderkorps Sydslesvig 
 
Spejderaktiviteterne er efterhånden i gang igen.  Det har været svært i de forskellige faser af 
coronanedlukning, men når det var muligt har vi genoptaget aktiviteter.  I starten primært udendørs, 
men efterhånden blev det også muligt og forsvarligt at mødes indendørs. 
I troppen med spejdere fra 6. – 10. klasse har vi i efteråret arbejde med basale spejderfærdigheder 
som kort og kompas, bål og bivuak, bl.a. for at blive klar til Korpsturneringen, hvor spejdere fra de 
sydslesvigske grupper dyster mod hinanden hen over en weekend.  Det var stort da spejderne fra 
Store Vi vandt turneringen og den ombejlede vandrepokal! 
 
Vores traditionelle nytårsstart i januar var i år desværre uden forældre og uden gudstjeneste.  Vi 
håber det kan blive mere traditionelt næste år. 
 
I marts var vi på vores gruppetur til Tydal. Troppen byggede en svævebane af rafter og lavede et løb 
til ulvene med både spænding og opgaver. 
 
Gruppen har været udfordret på det seneste da vi har manglet en kasserer, men i skrivende stund ser 
det ud til at vi har fundet en frivillig til posten, så spejderarbejdet kan fortsætte i Store Vi! 
 
Årets sommerlejr bliver den store internationale Spejdernes Lejr 2022 ved Roskilde med deltagelse 
af mere end 30.000 spejdere fra hele verden d. 23.-30. juli 2022.  Det glæder vi os til.  Med 
donationer fra lokale firmaer er det lykkedes os at holde deltagerbetalingen nede på et 
overkommeligt niveau.  Tak til alle der har givet!  
 
Spejderhilsen, 
på Kærne Trops vegne,  
Hans Chr. Bang 
 

  
  

         Kærne Gruppe Store Vi  
      

---------------------------------------------------------------------------- 
 
Til Store Vi Avisen: 
 
Kærne Trop, Dansk Spejderkorps Sydslesvig 
 
Spejderaktiviteterne er efterhånden i gang igen.  Det har været svært i de forskellige faser af 
coronanedlukning, men når det var muligt har vi genoptaget aktiviteter.  I starten primært udendørs, 
men efterhånden blev det også muligt og forsvarligt at mødes indendørs. 
I troppen med spejdere fra 6. – 10. klasse har vi i efteråret arbejde med basale spejderfærdigheder 
som kort og kompas, bål og bivuak, bl.a. for at blive klar til Korpsturneringen, hvor spejdere fra de 
sydslesvigske grupper dyster mod hinanden hen over en weekend.  Det var stort da spejderne fra 
Store Vi vandt turneringen og den ombejlede vandrepokal! 
 
Vores traditionelle nytårsstart i januar var i år desværre uden forældre og uden gudstjeneste.  Vi 
håber det kan blive mere traditionelt næste år. 
 
I marts var vi på vores gruppetur til Tydal. Troppen byggede en svævebane af rafter og lavede et løb 
til ulvene med både spænding og opgaver. 
 
Gruppen har været udfordret på det seneste da vi har manglet en kasserer, men i skrivende stund ser 
det ud til at vi har fundet en frivillig til posten, så spejderarbejdet kan fortsætte i Store Vi! 
 
Årets sommerlejr bliver den store internationale Spejdernes Lejr 2022 ved Roskilde med deltagelse 
af mere end 30.000 spejdere fra hele verden d. 23.-30. juli 2022.  Det glæder vi os til.  Med 
donationer fra lokale firmaer er det lykkedes os at holde deltagerbetalingen nede på et 
overkommeligt niveau.  Tak til alle der har givet!  
 
Spejderhilsen, 
på Kærne Trops vegne,  
Hans Chr. Bang 
 

Kærne Trop
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Vi er 13 gæve ulveunger, der er så gla-
de for, at vi endelig må mødes igen!!! 
Igennem Corona-Lockdown tiderne 
fik vi ”tilsendt” små ogaver for at holde 
spejderaktiviteterne igang. Det var bl.a 
at bygge fodderbræt, tælle fugle og in-
sekter, lave is-lygter, løse enkle morse-
koder og øve knob… Men hvor er det 
bare så meget bedre at mødes fysisk, 
lege, grine og lære sammen!!!
Vi tager på ture i skoven, til vandhuller, 
øver knob og forskellige morsekoder, 
laver bål og har bygget redekasser.
Og endelig kunne vi komme på week-
endtur til Tydal i marts. For mange ulve 
var det første gang de var på Tydal, og 
hvor var det spændende at bo i hytter, 
selv skulle stå for borddækning, opvask 
og oprydning – og så var der masser af 
tid til bare at være sammen!!! 

Vi lavede pandekager over bål, de 
fleste af ulvene fik en tur på den svæ-
vebane troppen havde bygget – og 
selvfølgelig kom vi også på løb, fik 
aftenhygge og ”rigtigt lejrbål” med råb, 
konkurrencer, sketches og sang.
I løbet af foråret går vi i gang med 
”science piraterne”, et aktivitetsmate-
riale, der sætter fokus på naturviden-
skab, med masser af forsøg og lege, 
det bliver sjovt!!!

Mange hilsner
Trine og Mira

Ulvene
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SSTTOORREE  VVII--VVAANNDDEERRUUPP  BBØØRRNNEEHHAAVVEE  
Störtebekerweg 3 * 24969 Großenwiehe 

Tel.: Store Vi 04604-400 * Tel.: Vanderup 04606-965087 
 

 
Nu begynder foråret, solen kommer frem og det bliver lyst og varmt. 
Efter en meget lang periode i skyggen af Covid 19 kan vi nu se frem imod bedre tider, håber vi. 
Vi har holdt vores fastelavnsfest, hvilket var en dejlig begivenhed med prinsesser, aber, 
Spiderman, klovne og mange flere. Der blev slået katten af tønden i de forskellige grupper og vi 
fik fundet de stærke kattekonger- og dronninger, der slog tønden ned. 
Vi ser nu frem til påsketiden, hvor vi sammen med børnene er kreative og vil holde påskefrokost. 
Vi er også gået i gang med vores projekt rundt omkring legepladsfornyelsen i Store Vi. 
Vuggestuens areal er blevet udvidet og der er kommet nogle nye legeredskaber op. 
Vi har mange ideer, som vi nu håber, vi kan omsætte i løbet af foråret frem til sommer, måske 
kan I læse mere herom i næste udgave af Vanderup-bladet? 
 
På børnehavens vegne 
Betina 
  
 

Sommeren er på vej! Det kan vi tydeligt mærke her i Store Vi-
Vanderup Børnehave.  
Vi nyder madpakken ude på legepladsen, laver vandlege og har 
små projekter i gang omkring planter og dyr i haven.
Fredag den 10.06. har der været hyggeligt samvær til årsmødet i 
Vanderup. Der var både snobrød, grillpølser, rundbold og et fanta-
stisk ildshow. Om søndagen var førskolebørnene i Flensborg, hvor 
de optråde som små løver. Der blev sunget 3 sange og der var en 
rigtig god stemning, og dejligt at se så mange glade mennesker.
Vi glæder os rigtig meget til vores forældrekaffe torsdag den 23.06. 
Vi vil hygge os med kaffe og kager og indvie vores nye vuggestue-
legeplads.
Torsdag den 30.06. holder vi afslutningsfest for 20 førskolebørn. 
Om formiddagen tager børnene på udflugt til Fun Park og om efter-
middagen kommer forældre til kaffe og kager, og efter vores tradi-
tion, bliver børnene ”smidt ud af vinduet” og tages imod af deres 
nye klasselærer.
Vi holder sommerferie den 11.07. – 29.07.22.

Vi ønsker jer en rigtig dejlig og solrig sommer og
vi glæder os til at se jer til sommerfesten lørdag 
den 03.09.22.

På børnehavens vegne
Betina

  
  

  
  
SSTTOORREE  VVII--VVAANNDDEERRUUPP  BBØØRRNNEEHHAAVVEE  
Störtebekerweg 3 * 24969 Großenwiehe 

Tel.: Store Vi 04604-400 * Tel.: Vanderup 04606-965087 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sommeren er på vej! Det kan vi tydeligt mærke her i Store Vi – Vanderup Børnehave.   
Vi nyder madpakken ude på legepladsen, laver vandlege og har små projekter i gang omkring 
planter og dyr i haven. 
Fredag den 10.06. har der været hyggeligt samvær til årsmødet i Vanderup. Der var både 
snobrød, grillpølser, rundbold og et fantastisk ildshow. Om søndagen var førskolebørnene i 
Flensborg, hvor de optråde som små løver. Der blev sunget 3 sange og der var en rigtig god 
stemning og dejligt at se så mange glade mennesker. 
Vi glæder os rigtig meget til vores forældrekaffe torsdag den 23.06. Vi vil hygge os med kaffe og 
kager og indvie vores nye vuggestue-legeplads. 
Torsdag den 30.06. holder vi afslutningsfest for 20 førskolebørn. Om formiddagen tager børnene 
på udflugt til Fun Park og om eftermiddagen kommer forældre til kaffe og kager og efter vores 
tradition bliver børnene ”smidt ud af vinduet” og tages imod af deres nye klasselærer. 
Vi holder sommerferie den 11.07. – 29.07.22 
 
Vi ønsker jer en rigtig dejlig og solrig sommer og 
vi glæder os til at se jer til sommerfesten lørdag den 03.09.22 
 
 
 
På børnehavens vegne 
Betina 
  
 

  
  

  
  
SSTTOORREE  VVII--VVAANNDDEERRUUPP  BBØØRRNNEEHHAAVVEE  
Störtebekerweg 3 * 24969 Großenwiehe 

Tel.: Store Vi 04604-400 * Tel.: Vanderup 04606-965087 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sommeren er på vej! Det kan vi tydeligt mærke her i Store Vi – Vanderup Børnehave.   
Vi nyder madpakken ude på legepladsen, laver vandlege og har små projekter i gang omkring 
planter og dyr i haven. 
Fredag den 10.06. har der været hyggeligt samvær til årsmødet i Vanderup. Der var både 
snobrød, grillpølser, rundbold og et fantastisk ildshow. Om søndagen var førskolebørnene i 
Flensborg, hvor de optråde som små løver. Der blev sunget 3 sange og der var en rigtig god 
stemning og dejligt at se så mange glade mennesker. 
Vi glæder os rigtig meget til vores forældrekaffe torsdag den 23.06. Vi vil hygge os med kaffe og 
kager og indvie vores nye vuggestue-legeplads. 
Torsdag den 30.06. holder vi afslutningsfest for 20 førskolebørn. Om formiddagen tager børnene 
på udflugt til Fun Park og om eftermiddagen kommer forældre til kaffe og kager og efter vores 
tradition bliver børnene ”smidt ud af vinduet” og tages imod af deres nye klasselærer. 
Vi holder sommerferie den 11.07. – 29.07.22 
 
Vi ønsker jer en rigtig dejlig og solrig sommer og 
vi glæder os til at se jer til sommerfesten lørdag den 03.09.22 
 
 
 
På børnehavens vegne 
Betina 
  
 

  
  

  
  
SSTTOORREE  VVII--VVAANNDDEERRUUPP  BBØØRRNNEEHHAAVVEE  
Störtebekerweg 3 * 24969 Großenwiehe 

Tel.: Store Vi 04604-400 * Tel.: Vanderup 04606-965087 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sommeren er på vej! Det kan vi tydeligt mærke her i Store Vi – Vanderup Børnehave.   
Vi nyder madpakken ude på legepladsen, laver vandlege og har små projekter i gang omkring 
planter og dyr i haven. 
Fredag den 10.06. har der været hyggeligt samvær til årsmødet i Vanderup. Der var både 
snobrød, grillpølser, rundbold og et fantastisk ildshow. Om søndagen var førskolebørnene i 
Flensborg, hvor de optråde som små løver. Der blev sunget 3 sange og der var en rigtig god 
stemning og dejligt at se så mange glade mennesker. 
Vi glæder os rigtig meget til vores forældrekaffe torsdag den 23.06. Vi vil hygge os med kaffe og 
kager og indvie vores nye vuggestue-legeplads. 
Torsdag den 30.06. holder vi afslutningsfest for 20 førskolebørn. Om formiddagen tager børnene 
på udflugt til Fun Park og om eftermiddagen kommer forældre til kaffe og kager og efter vores 
tradition bliver børnene ”smidt ud af vinduet” og tages imod af deres nye klasselærer. 
Vi holder sommerferie den 11.07. – 29.07.22 
 
Vi ønsker jer en rigtig dejlig og solrig sommer og 
vi glæder os til at se jer til sommerfesten lørdag den 03.09.22 
 
 
 
På børnehavens vegne 
Betina 
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SSTTOORREE  VVII--VVAANNDDEERRUUPP  BBØØRRNNEEHHAAVVEE  
Störtebekerweg 3 * 24969 Großenwiehe 

Tel.: Store Vi 04604-400 * Tel.: Vanderup 04606-965087 
 

 
Nu begynder foråret, solen kommer frem og det bliver lyst og varmt. 
Efter en meget lang periode i skyggen af Covid 19 kan vi nu se frem imod bedre tider, håber vi. 
Vi har holdt vores fastelavnsfest, hvilket var en dejlig begivenhed med prinsesser, aber, 
Spiderman, klovne og mange flere. Der blev slået katten af tønden i de forskellige grupper og vi 
fik fundet de stærke kattekonger- og dronninger, der slog tønden ned. 
Vi ser nu frem til påsketiden, hvor vi sammen med børnene er kreative og vil holde påskefrokost. 
Vi er også gået i gang med vores projekt rundt omkring legepladsfornyelsen i Store Vi. 
Vuggestuens areal er blevet udvidet og der er kommet nogle nye legeredskaber op. 
Vi har mange ideer, som vi nu håber, vi kan omsætte i løbet af foråret frem til sommer, måske 
kan I læse mere herom i næste udgave af Vanderup-bladet? 
 
På børnehavens vegne 
Betina 
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

SSttoorree  VVii  VVaannddeerruupp  sskkoollee  oogg  bbøørrnneehhaavvee    

ssaammtt  ffoorreenniinnggeerrnnee  ii  VVaannddeerruupp  oogg  SSttoorree  VVii  

IInnvviitteerreerr  

    LLøørrddaagg  dd..  0033..0099..22002222  kkll..  1144::0000--1177::0000  

 

 

 

 

Der tilbydes kaffe og kage!  

 

 

 

 

 

 

Kom og få en grillpølse m. brød 

 
Børn kun ifølge med 

en voksen 

HHyyggggeelliiggtt  ssaammvvæærr  mmeedd  
aakkttiivviitteetteerr  ffoorr  bbøørrnn  oogg  
bbaarrnnlliiggee  ssjjæællee 
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Kalender
Ret til ændringer forbeholdt

AUGUST

Søndag den 07. kl. 10.30 Gudstjeneste i Valsbølhus

Søndag den 14. kl. 10.30 Gudstjeneste i Valsbølhus v. Nina B. Vetter

Søndag den 21. kl. 14.00 Gudstjeneste i Valsbølhus v. Nina B. Vetter

Tirsdag den 23. kl. 18.30 Kvindeforening - Grille hos Petra Thomsen

Søndag den 28. kl. 10.30
Gudstjeneste i Store Vi Sognekirke v. Nina B. 
Vetter

SEPTEMBER

Lørdag den 03. kl. 14.00
SSF i samarbejde med skolen, børnehaven og 
Kvindeforening - børnefest på skolen

Søndag den 04. kl. 14.00
Opstartsgudstjeneste for konfirmander 
i Valsbølhus

Søndag den 11. kl. 10.30 Naturens dag i Valsbølhus

Søndag den 18. kl. 09.00
Høstudflugt til Egernførde. 
Gudstjeneste kl. 10 i Egernførde v. Ulrich Vogel

Søndag den 25. kl. 10.30 Gudstjeneste i Store Vi Sognekirke

OKTOBER
Tirsdag den 04. kl. 19.30 Kvindeforening - Hygge og snak 

Tirsdag den 18. kl. 19.30 Kvindeforening - Generalforsamling
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Kalender

Første feriedag 
Mandag den 10. oktober

sidste feriedag 
fredag den 21. oktober

SKOLENS EFTERÅRSFERIE

NOVEMBER
Tirsdag den 01. kl. 19.30 Kvindeforening - Hygge og snak

Tirsdag den 15. kl. 19.30 Kvindeforening - Pakke adventsgaver

Tirsdag den 29. kl. 19.30 Kvindeforening - Hygge og snak

Søndag den 17. kl. 10.00 Gudstjeneste i Valsbølhus

DECEMBER

Tirsdag den 13. kl. 19.00 Kvindeforening - Julefest

Ret til ændringer forbeholdt
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Her må 
farvelægges
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Kvindeforeningen i Store Vi

I dag vil jeg gerne byde velkommen tilbage til alle vores medlemmer. 

Det har været en lang og usikker tid, men nu er vi begyndt at mødes igen  
(datoer se nede). Gæster er altid velkommen til at hygge og snakke med 
os. 

23/08/22 kl. 18.30 Grille hos Petra Thomsen, Haselundsiek 20, 
24969 Sillerup. tlf. 04604 987435 eller via mail: 
terrypdi@gmx.de. Tilmed jer senest den 17. august

03/09/22 kl. 14.00 Børnefest i skolen

04/10/22 kl. 19.30 Hygge og snak i skolens forhal

18/10/22 kl. 19.30 Generalforsamling kvinde

01/11/22 kl. 19.30 Hygge og snak i skolens forhal

15/11/22 kl. 19.30 Pakke adventsgaver 

29/11/22 kl. 19.30 Hygge og snak i skolens forhal 

13/12/22 kl. 19.00 Julefest (kun for kvindeforeningens medlemmer)

Hilsen Petra

PS: Vi har altid brug for nye medlemmer. Så bare kom, vi glæder os.
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Store Vi UF

Den 26. april 2022 havde vi 
generalforsamling.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Formand:        Klaus Borchardt
Næstformand:       Sven Nielsen
Kasserer:        Gundula Jessen
Protokolfører:        Ilse Borchardt
Revisor:        Janett Nielsen
Suppleanter:        Christoph Borchardt
        Carolin Feigel

Vi er startet med følgende aktiviteter:

- Krabbelgruppe, tirsdag eftermiddag
- Badminton for børn, torsdag eftermiddag

 September 2018 
 
 
 
 
 
 

Store Vi UF tilbyder 

Volleyball 

(evt. Badminton) 

For unge og voksne 
 
 
 
 

Hvornår og hvor? 
Mandage kl. 19.30-21.30 i hallen. 
Første gang: 22. oktober 2018 
 
 
Hvad? 
Hvis 4 eller flere møder op spilles volleyball.  
Hvis 2-3 møder op spilles badminton.  
  
Så du går aldrig forgæves! 
 
 
Vel mødt! 
 
Hans Chr. Bang. 
04604 988571     
hcbang@gmx.net 
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Bordtennis for børn fra 3. klasse opad 

Mødested: Store Vi-Vanderup Danske Skoles gymnastiksal.

Mødetider: Hver fredag kl. 15.00-16.00.

  

Vi er startet fredag den 06.05.2022.                                                              

Bordtennisbat er tilstede.

Hilsen                                       

Klaus Borchardt                                                                       
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Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, 
Store Vi og Skovlund 

 
(www.vmss.kirken.de) 

Kære medlemmer af mindretallet i Store Vi og omegn 

Pr. 15. maj begynder jeg 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 skal jeg være 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 Store Vi 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 Store Vi 

særligt med den langsommelige sag omkring skolens fremtid.  

Jeg håber, at skolen fortsat vil ligge i Store Vi og være centrum og 

samlingspunkt for det lokale danske mindretal.  

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. 

Det vil glæde mig meget at se mange af jer til min afskedsgudstjeneste på 

Valsbølhus d. 13. maj kl. 14.00.  

Kærlig hilsen 

Præst Finn Rønnow (2009-2018) 
 

                                                Terminer 
 

6. maj kl. 9.30: Gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus 
6. maj kl. 11.00: Gudstjeneste i Medelby kirke 
10. maj kl. 10.00: Konfirmation i Store Vi kirke 
12. maj kl. 11.00: Konfirmation i Nørre Haksted 
13. maj kl. 14.00: Afskedsgudstjeneste på Valsbølhus 
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 

Gudstjenesteliste juli-september 2022

03/07/22 09:00 Cykelgudstjeneste Gudstjenesten begynder kl. 
10.00 og forrettes af pastor 
Thomas Hougesen

10/07/22 10:30 Dåbsgudstjeneste Medelby Skolekirke

17/07/22 Sommerpause

24/07/22 Sommerpause

31/07/22 Sommerpause

JULI

AUGUST
07/08/22 10:30 Valsbølhus

14/08/22 10:30 Valsbølhus v. Nina Bjarup Vetter

21/08/22 14:00 Valsbølhus v. Nina Bjarup Vetter

28/08/22 10:30 Store Vi Sognekirke v. Nina Bjarup Vetter

SEPTEMBER
04/09/22 14:00 Opstartsgudstjeneste

for konfirmander
Valsbølhus

11/09/22 10:30 Naturens dag Valsbølhus

18/09/22 09:00 Høstudflugt til 
Egernførde

Gudstjeneste i Egernførde 
kl. 10.00. Gudstjenesten for-
rettes af pastor Ulrich Vogel

25/09/22 10:30 Store Vi Sognekirke
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Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, 
Store Vi og Skovlund 

 
(www.vmss.kirken.de) 

Kære medlemmer af mindretallet i Store Vi og omegn 

Pr. 15. maj begynder jeg 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 skal jeg være 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 Store Vi 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 Store Vi 

særligt med den langsommelige sag omkring skolens fremtid.  

Jeg håber, at skolen fortsat vil ligge i Store Vi og være centrum og 

samlingspunkt for det lokale danske mindretal.  

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. 

Det vil glæde mig meget at se mange af jer til min afskedsgudstjeneste på 

Valsbølhus d. 13. maj kl. 14.00.  

Kærlig hilsen 

Præst Finn Rønnow (2009-2018) 
 

                                                Terminer 
 

6. maj kl. 9.30: Gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus 
6. maj kl. 11.00: Gudstjeneste i Medelby kirke 
10. maj kl. 10.00: Konfirmation i Store Vi kirke 
12. maj kl. 11.00: Konfirmation i Nørre Haksted 
13. maj kl. 14.00: Afskedsgudstjeneste på Valsbølhus 
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 

Invitation til konfirmationsforberedelse
Skal du konfirmeres i 2023?
Vil du gå til præst i Valsbøl og omegns danske menighed?
Så skal du indskrives til konfirmation senest 4. september 2022  
kl. 14.00 på Valsbølhus. Tag en af dine forældre med til indskriv-
ningen. Har du spørgsmål eller er du forhindret i at komme til ind-
skrivning, så ring eller mail gerne til mig. Jeg glæder mig til vi ses.

Mange venlige hilsener
Ulla

PRAKTISK
Mindst én forældre skal være medlem af den danske menighed 
(eventuel indmeldelse skal ske til præsten, gerne ved indskriv-
ningsgudstjenesten). Husk at medbringe stambog eller fødsels- 
og navneattest! Er man forhindret i at deltage i indskrivnings-
gudstjenesten, bedes man på forhånd kontakte præsten. 

VIGTIGE DATOER 

Indskrivningsgudstjenester: 
Søndag d. 4. september kl. 14.00 
i kirkesalen på Valsbølhus.
 

Konfirmandforberedelse:
Tirsdage lige efter skolen, 
første gang d. 6 september.

Konfirmation:
Kristi himmelfartsdag, torsdag 
d. 18. maj 2023 kl. 10.00.

Stort tillykke til dette års 
konfirmander: Felix, Hjalte, 
Lovis Max og Merle.
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TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

Fredag  8. juli 2022 · 18:00
Christian Lassens Mindemuseum  
Kupfermühlenweg 4, 24994 Jardelund

PR og pressearbejde: Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet. Materialet vil blive brugt  til analog og digital dokumentation og informations- 
arbejde i offentlighedens interesse jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO. Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering på optagel-
serne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

BILLETTER:

tlf. +49 461 14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL 
Nikolaistr. 7, Reisebüro Peelwatt Marie-Curie-Ring 39 eller ved indgangen

i samarbejde med

TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

Inden forestillingen, som foregår foran museet, kan der fra kl. 17.00 
købes en portion græskarsuppe for 3 euro. 
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Seit über 25 Jahren Ihr Partner für:
• Handys
• Freisprechanlagen
• Betriebsfunk
• Behördenfunk
• Taxameter
• Car-Navigation
• Flottenmanagement
• Spannungswandler / Netzteile
und vieles mehr ...

Thaysen telecom
Am Oxer 23 a  - 24955 Harrislee
Tel. 04 61 / 77 31 77 - Fax 04 61 / 75 986
eMail: info@thaysen.com
www.thaysen-telecom.de



Tel. 04604 - 98 87 411
Fax 04604 - 98 87 412
Mobil 0171 - 37 37 164

Nordhackstedter Straße 28
24969 Lindewitt / OT Kleinwiehe
www.ortmannbau.de


