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Store Vi danske foreninger

Sydslesvigsk Forening (SSF)     Telefon
Formand   Annette Neumann    92222

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)
Formand   Keno Jaspers              987421   

Kvindeforening (Kvf.)
Formand   Ingrid Borchardt      1328

Menigheden (Dansk Kirke)
Formand    Ellen Losch              04639 7362
Præst    Finn J. L. Rønnow         04639 823

Ungdomsforening (UF)
Formand   Klaus Borchardt         577

Kærnegruppen
Gruppeformand  Hans Chr. Bang   988571
Grupperådsformand  Iris G. Eggert                             1612

Dansk Sundhedstjeneste
Hjemmesygeplejersken kontaktes på tlf.      0461 570580

Børnehaven
Samarbejdsrådsformand 
Børnehaveleder  Bettina Wagner                             400

 
Skolen
Samarbejdsrådsformand Mira Bang               988571
Skoleleder   Morten Meng    987218
Stedfortræder   Inga Thamsen
Fax                                               830

Skolebus                               90200
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Nu bliver det på tide, at foråret kom-
mer, for i skrivende stund regner 
og sner det bare udenfor og man 
trænger til mere sol og varme.

Marts-april er tiden for gækkebreve 
og påskeæg - her lidt historie:

Gækkebrevet kendes kun i Dan-
mark, hvor det er en af forårets 
mange gækkelege. De ældst beva-
rede er fra slutningen af 1700-tallet. 
Skikken at gøre en til gæk alene 
med årets første blomst er imidlertid 
ældre. I 1800-tallet udkom adskil-
lige samlinger med gækkevers for 
voksne. I 1900-tallet og 2000-tallet 
er det især børn, der sender gæk-
kebreve ved påsketid.

 Gæk, du søde lille,
 ih, du store milde.
 Jeg nu venner gække må,
 skriver mange prikker små.
 Kan du disse prikker tyde,
   vil jeg et påskeæg dig yde.

 Bag busken jeg fandt en 
 gæk så sød,
         jeg troed’ den var af kulden 
        død.
       Nu sender jeg den til dig,  
 min ven.
 Tæl prikkerne små og 
 gæt fra hvem.
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Traditionen omkring påskeægget 
stammer tilbage fra dengang, hvor  
vi fastede op til påsken. Her var 
det ikke tilladt at spise æg, og når 
fasten var slut, fejrede man påske 
med blandt andet at spise massevis 
af æg, som var fl ot dekorede.
I dag fejrer vi stadig påske ved at 
dekorere påskeæg, og især børn 
har glæde af at male mange fl otte 
farver og mønstre. Selvom vi ikke 
længere spiser de æg vi maler, så 
spiser vi til gengæld de påskeæg, 
der er lavet af marcipan, nougat og 
chokolade.
Kilde: paaske/historier/-om-paaskeaeg.dk

Siden sidst
Til vores generalforsamling den 
24. januar var der mødt 18 med-
lemmer op. Der blev holdt års-
beretning for både SSF og SSW, 
og efter spørgsmål, drøftelse og 
godkendelse blev også foreningens 
arrangementer diskuteret og hvad 
man gerne vil have i Store Vi f.eks. 
udfl ugter.
Sidste år var vi jo til dels undervejs 
på Flensborg Amts vegne, så jeg 
tager stadig imod ideer, bare ring 
til mig. Mit nummer fi nder du foran 
i bladet.
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SSF bestyrelsen består nu af 
følgende personer:

Formand: Annette Neumann
Næstformand: Janett Nielsen
Kasserer: Uwe-Helmuth Neumann
Bisiddere: Sven Nielsen, Holger 
Heinecke, Reinhard Hossenfelder

Til revisor blev Ilse Borchardt og 
Nicola Schwarz valgt.

Så må der nævnes, at vi fi k en 
dejlig aften med kvindeforeningens 
vinterfest i gymnastikhallen den 17. 
februar. Vi fi k besøg af Kirsten Fut-
trup, som sang sange med os, men 
til de forskellige sange havde hun 
hendes strik med og kom ind på

hvilket mønster det var og hvor det 
blev strikket med hvilket uld. Hun 
havde virkelig mange fl otte strik-
kede ting med.
Efter kaff en med lækkert brød og 
kage blev der igen afholdt tombola 
med mange fl otte gevinster.

Kommende arrangementer 
Fredag den 7. april afholder vi i 
samarbejde med UF en børne-
disco i gymnastikhallen. Vi inviterer 
alle danseglade børn til denne 
eftermiddag. DJ Ilse er klar igen. 
Der vil blive serveret hotdogs og 
drikkevarer til næsten ingen penge. 
I må gerne tage en ven eller venin-
de med - så fi nd danseskoene frem 
og kom forbi!
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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

Foto fra Kvindeforeningens vinterfest
den 17. februar

Der sendes invitationer ud via skole 
og børnehave.

I skrivende stund har jeg desværre 
ikke hørt noget omkring, hvem der i 
år er vores årsmødegæst eller -taler 
til arrangementet den 9. juni. Men 
jeg véd, at skolen har et program 
selve aftenen, og spejderne står 
klar med salg af hotdogs.

Næste fællesbestyrelsesmøde 
har vi mandag den 24. april kl. 
19.30 i forhallen.

Næste Store aVIsen udkommer i 
starten af juni.

Er der spørgsmål eller andre ting, 
bare ring til mig.

Mange hilsner 
Annette
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DE DANSKE ÅRSMØDER
I SYDSLESVIG
Fornyelse skal der til

26. maj 2014     12:30-17:30
Husum
Friluftsmøde på Idrætspladsen

9.-11. juni 2017
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Lørdag den 13. maj 2017

Vi inviterer den 13. maj til en familieudflugt til klippeøen Helgoland. 

Nordsø-øen har haft en omtumlet historie, først som del af hertugdømmet Slesvig, senere som del 
af Storbritannien og ikke mindst da den i 1947 som del af den britiske besættelseszone blev forsøgt 
sprængt. Senest beskrevet i romanen De faderløse af sydslesvigeren Finn Egeris Pedersen.
 

Øen er et besøg værd. Man kan på egen hånd se på øen, der er til dette formål blevet etableret 
tematiske vandrestier på øen til natur, kultur og historien. 
Det er også muligt på skibet hos at tilmelde sig en guidet ø-vandring til 4 € pr. person. 
En tredje mulighed er på Helgoland at vælge en tur med ”Inselbahn”. 

Prisen indeholder bus- og sejltur, morgenmad på skibet og et stk. kage og en kop kaffe/te/kakao 
på hjemrejsen. Sejlturen er på ca. 3 timer, vi har et ophold på øen på ca. 4 timer. 

Pris: Voksne medlemmer 48 € / ikke-medlemmer 64 € / 4-15 år 40 € / 16-17 år 44 €

Afgang: kl. 6.15   Hatlund, busrundkørsel ved Hatlund/Langballe Danske Skole
      kl. 6.40   Exe Flensborg, Marktwache
     kl. 7.00   Vanderup, Marktplatz

Tilmelding senest den 24. april til Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, flamt@syfo.de eller på 
tlf. 0461 14408155/156. 

Tur til Helgoland

Flensborg Amt
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STORE VI-VANDERUP BØRNEHAVE

STÖRTEBEKERWEG 3, 24969 GROSSENWIEHE
TLF. 04604 / 400

I børnehaven er jeg startet som dagtilbudsleder fra 01.02.2017. Det har 
været spændende at vende tilbage til børnehaven, efter at det er nogle år 
siden mine egne børn har gået her. 

Jeg har fået hilst på kendte og mange nye ansigter og lært en masse 
dejlige børn at kende. Som Ellen skrev i den sidste udgave af Store Vi 
avisen, er jeg her fra Store Vi. Jeg har boet her sammen med min familie 
siden 2001. Jeg er uddannet pædagog siden 2011 og har arbejdet hos 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig siden 2013. 

Jeg ser frem til et spændende arbejde med alle dertilhørende udfordrin-
ger. Jeg glæder mig til et godt samarbejde med både kollegaer, forældre 
og det øvrige nærmiljø, så vi sammen skaber gode rammer for udvikling, 
tryghed og glæde.

Vi har siden min start holdt fastelavnsfest i børnehaven. Det var en rigtig 
hyggelig og festlig dag. Børnene festede internt i deres grupper og der 
blev spist fastelavnsboller, slået af tønden og leget forskellige lege!

Nu venter vi med længsel på foråret. Førskolegruppen i Vanderup har  
allerede været ude og lede efter den i form af grønt, der langsomt begyn-
der at spire frem fra jorden. Vi glæder os til den lyse og varme tid, vi går  
i møde!

Venlig hilsen Betina
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Søndag den 02. kl. 09.30 Gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus

kl. 11.00 Gudstjeneste i Medelby Danske Skole

Mandag den 03. kl. 19.30 Generalforsamling i Skanderborg Grænseforening

Fredag den 07. kl. 10.00 Påskeskolegudstjeneste i Store Vi kirke

SSF/UF - Børnedisco i skolens gymnastikhal

Søndag den 09. kl. 09.30 Gudstjeneste på Valsbølhus

Torsdag den 13. kl. 17.30 Skærtorsdagsgudstjeneste på Valsbølhus 
med påskemiddag (tilmelding inden den 6. april)

Fredag den 14. kl. 10.00 Langfredagsgudstjeneste i Store Vi kirke

Søndag den 16. kl. 09.30 Påskedag - gudstjeneste i Medelby Danske Skole

kl. 11.00 Påskedag - gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus

Søndag den 23. kl. 11.00 Gudstjeneste på Valsbølhus

Mandag den 24. kl. 19.30 Fællesbestyrelsesmøde i forhallen

Fredag -
Søndag

den 28. 
- 30.

Familie-sprog-festival på tværs af grænsen 
på Christianslyst

Søndag den 30. kl. 10.00 Gudstjeneste i Gottorp Slot, Slesvig - kirkedag

Kalender
April

SKOLENS PÅSKEFERIE

Sidste skoledag 
fredag den 7. april

Første skoledag 
mandag den 24. april
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Juni

Ret til ændringer forbeholdes

Kalender
Tirsdag den 02. SSF Flensborg Amt - Amtsgeneralforsamling

Søndag den 07. kl. 09.30 Gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus

kl. 11.00 Gudstjeneste i Medelby kirke

Lørdag den 13. kl. 06.15 SSF Flensborg Amt - Tur til Helgoland

Søndag den 14. kl. 10.00 Gudstjeneste på Valsbølhus

Søndag den 21. kl. 10.00 Konfirmation i Medelby kirke

Torsdag den 25. kl. 10.00 Konfirmation i Store Vi kirke

Tirsdag den 30. SSW Slesvig-Flensborg Amt - Amtsgeneralforsamling

Søndag den 04. kl. 10.00 Dansk-tysk pinsegustjeneste i Nr. Haksted kirke

Onsdag den 07. kl. 11.15 Skolepinsegudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus

Fredag den 09. Årsmøde på Store Vi Danske Skole

Søndag den 11. kl. 09.30 Årsmødegudstjeneste på Valsbølhus - med morgenmad

Årsmøde med optog i Flensborg

Maj

Juli
Lørdag den 08. kl. 17.00 SSF Flensborg Amt - Sommerfest 

i Oksbøl Forsamlingshus
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Vi inviterer til SOMMERFEST. Kom med hele familien til musik, 
snak, hygge og børneaktiviteter, lørdag den 8. juli 2017 kl. 17.00.

Maden består af helstegt pattegris, salat, pølser og brød. Og mon ikke der 
vanker en god dessert? Der kan købes drikkevarer.

Denne gang er det i Oksbøl Forsamlingshus, Oxbüll-Süd 8, 24999 Wees.

Køb billetter på Sekretariatet for Flensborg Amt til hele familien og vær med 
til nogle dejlige timer i haven bag forsamlingshuset. Der stilles telt op.

Pris:
12 € pr. voksen
  7 € pr. barn i alderen 6-14 år
gratis pr. barn i alderen 0-5 år

Tilmelding: Sekretariatet for Flensborg Amt, 
0461 14408 155/156, fl amt@syfo.de 
indtil og med fredag den 23. juni 2017.

Sydslesvigsk Forening 
for Flensborg Amt

Alle er 
velkommen!

Lørdag 8/7 2017 kl. 17

Vi glæder os til at se jer alle!
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Spejderne, Kærne gruppen, 
ulvene

Vi er godt igang med ulvemøderne igen. Vi har 11 rigtig dejlige, aktive ulve 
fra 3.- 4. klasse. 
Anden  weekend i februar deltog alle ulvene i vores årlige gruppetur til 
Tydal, sammen med en hel del trop-spejdere og også nogle klanspejdere. 
Vi havde en fantastisk weekend med mange udendørs aktiviteter (Colum-
bus-løb, som troppen havde forberedt, pandekager ”på dåse”, gemmeleg 
i skoven – og så nød vi, at der var lidt sne og frossen jord). Derudover gik 
vi igang med at lave bålkapper, der kan bruges til at varme sig lidt med på 
de lidt koldere aftener rundt om bålet.
De næste møder skal bruges på at fortsætte med bålkapper; vi skal ud 
i naturen og se om vi kan fi nde tegn på forår; måske tager vi også 5 km 
mærke; vi øver os i knob; kompasretninger mm.
Vi vil også gerne benytte denne lejlighed til at sige tusind tak til de aktive 
forældre, der bakker så fl ot op om spejderne !!! Det gælder både hjælp til 
gruppeture, opbakning til grupperådsmøde, kagebagning, praktisk hjælp 
til arrangementer osv – og for at I bakker Jeres børn op i at de deltager i 
spejderlivet !!!

Vi glæder os til foråret og til lidt mere udendørs aktiviteter igen med alle 
spejderne!

Mange spejderhilsner, 
Ilona og Mir a
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Kære alle sammen

Nu vi kigger ud af vinduet, så kan man godt mærke, at foråret står foran 
døren. Eleverne nyder de store frikvarterer med deres nye legetøj og i 
timerne drøner vi derudaf og mærker, at der faktisk ikke er lang tid til 
påskeferien, nøj, som tiden flyver…

I februar, et stykke tid efter karakterer og samtaler, var de store elever til 
sportsdag i Grænsehallerne og afprøvede diverse idrætsdiscipliner sam-
men med kammeraterne fra de omkringliggende skoler. Høvdingebold 
stod også på tapetet, og selvom klassen ikke vandt, så havde eleverne 
det rigtig dejligt sammen, der var en mega god stemning. 

Nu her i disse dage er der jo læsefestival i hele Sydslesvig, også her hos 
os. Der er diverse læseaktiviteter, eleverne hyggelæser i alle skolens hjør-
ner og kroge. Så er der Læseraketten, hvor der læses om børns levevilkår 
i Sydsudan og hvor der derigennem spekuleres over, hvor godt vi egentlig 
har det. 

Der er koncerter her i marts måned vi skal til, hvor vi skal opleve Sønder-
jyllands Symfoniorkester. Der er cykelprøve for fjerde og femte klasse og 
så har vi den 23. marts vores store forældreaften, hvor vi skal have valgt 
nye forældrerepræsentanter til samarbejdsrådet. Ad denne vej vil jeg alle-
rede nu have lov til at takke Keno, Angela, Illona og Mark for et supergodt 
samarbejde i samarbejdsrådet. Deres børn går/skal til at gå i skole i Flens-
borg og dermed forlader de fire jo det gode og produktive SR til sommer 
på Store Vi Skole – samtidig vil det glæde os at hilse på de forældre, der 
har lyst til at gå ind i dette gode samarbejde fremover.

I ønskes et godt forår, 
mange hilsner fra skolen, 
Morten

 

Skoleinspektør Inga Thamsen, E-mail: inga_thamsen@skoleforeningen.de 
Störtebeker Weg 3, D-24969 Großenwiehe, Telefon: 04604/987218, 

Konto: Raiffeisenbank Handewitt, IBAN:DE89215653160000536288, www.storeviskole.de 

                                                                                                                                    Store Vi, april 2014 

Infobrev April 

Så ligger der forår i luften, og skolen er klar til en masse nye aktiviteter. 
 
Samarbejdsrådsvalg 
Følgende forældre er blevet valgt til det nye samarbejdsråd, som træder i kraft efter sommerferien.: 

• Formand: Mira Bang 
• Ann Kathrin Lühr 
• Stefan Kloppenburg 
• Angela Reimer 
• Keno J. Jaspers 
• 1. Suppleant: Ilona Jaspers 
• 2. Suppleant: Mark Kopietz 
• Repræsentanter for pædagogisk medarbejder: Nicola Schwarz og Mette Jessen 
• Protokolfører: Inga Thamsen 

 
Fællesrådet: Til fællesrådet har vi fået valgt Hans Christian Bang og Stephan Reiser som suppleant. 
Tillykke til de nyvalgte og en stor tak til Annette Neumann og Stephan Reiser for jeres arbejde i samarbejdsrådet. 
 
Sidste skoledag før påskeferien 
Den 17. april er sidste skoledag før påskeferien. Her vil vi ud og lede efter påskeæg og bagefter afslutte dagen med påskevandrings- gudstjeneste i kirken. I år er 
det 3.-4. klasse, der optræder. Alle interesserede er selvfølgelig velkommen til at deltage i gudstjenesten. Gudstjenesten starter klokken 10.00 og alle elever har 
fri bagefter. Sfo´en har som sædvanlig åben. 
 
Buskørsel 
Den 16. og 17. april har de tyske skoler allerede påskeferie, så dem der kører med bus bliver kørt af Wiehe Taxi de to dage. En busplan følger. 
 
Arbejdsdage 
Vi vil give skolens udeområde et ansigtsløft. Den 16. maj pynter vi skolen op med eleverne om formiddagen og det ville være dejligt, hvis rigtig mange af jer 
forældre var med til en arbejdsdag den 17. maj.  Eleverne er  selvfølgelig også meget velkomne denne dag. 
Hvis der kommer forældre nok, kunne følgende punkter være noget, vi kunne arbejde med. 

 
• Cykelskur –Achim bestiller materialer 
• Dræn på fodboldpladsen – hvem har en mini-bagger – fordele grus på fodboldpladsen 
• Flytte bålplads på sportspladsen 
• Færdiggøring af børnenes arbejdsprojekter, skilte, pileflet 
• Evt. bålplads med siddepladser ved skolen ( er der nogen, der ligger inde med noget træ, man kan bruge som siddepladser 

rundt om bålet?) 
• Plantning af hegn nede ved sportspladsen. 
 

Stomp workshop og Årsmødet i Flensborg 
Den 19. maj deltager 4.-6. klasse i et stomp workshop på skolen sammen med Vanderup- og Tarp Skole. Den 25. viser skoleelever fra hele Sydslesvig, hvad de har 
lært til det store friluftsmøde i Flensborg. Alle dem, der kan deltage, mødes på gården til Flensborghus for at få gjort klar til optoget, som starter på Nørretorv kl. 
13.30. Som tak for hjælpen får alle elever foræret en årsmøde T-shirt. 
 
Årsmøde 
Den 23.5. har vi årsmøde på skolen, hvor eleverne optræder med: 

• STOMP 
• Cupsong med dansk tekst  
• ”Happy”-sangen 
• Der er mulighed for at se mindretalsfilmen i pausen. 
• Salg af hotdogs (spejderne) 

Jeg håber rigtig mange af jer har mulighed for at deltage i begge årsmøder, så husk at notere i kalenderen. 
 
Mange forårshilsner 
 
Inga 
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Den danske menighed i Valsbøl, 
Medelby, Store Vi og Skovlund 

 
 

Foråret er på vej! Luften giver tegnene. De små blomster har for længst brudt 

jordens overflade, og vi kan glæde os til at se påskeliljerne blomstre. Storken er 

kommet, så hvad skal det ikke blive til? 

 

Vintermånederne var tiden for generalforsamlinger i foreningerne og dermed 

også i kirken. I år afholdtes menighedens generalforsamling d. 26. februar på 

Valsbølhus. Både Peter Lynggaard Jacobsen og Ole Rinneberg havde i forvejen 

meldt ud, at de ønskede at stoppe på hver deres post. Menigheden takkede begge 

for deres loyalitet og indsats igennem mange år. Nye i menighedsrådet er Ellen 

Losch, og som ny regnskabsfører var menigheden heldige med at finde Karin 

Eggert. Velkommen til jer begge som menighedsrådsmedlemmer! 

 

I slutningen af februar – d. 25. 

februar mødte konfirmanderne på 

Valsbølhus, hvor vi havde 

sløjdtemadag. Her fik 

konfirmanderne mulighed for at 

lave deres eget trækors, som de 

kan bære som smykke om halsen 

eller på hånden. 

 

Igen i år får vi på Valsbølhus (d. 25.-26. marts) besøg af Mariagers 

konfirmander. Vi mødes med dem med vores egne konfirmander til 

kirkevandring i Flensborg lørdag d. 25. marts kl. 11.45 ved ZOB i Flensborg. 

Mariager sogn byder efter gudstjenesten d. 26. marts på kirkefrokost. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Påsken er i år tilbage i april. Vi indleder med påskegudstjeneste d. 7. april i 

samarbejde med Store Vi Skole sidste dag inden skolernes påskeferie. 

 

Skærtorsdag inviterer vi, 

som vi plejer, til 

påskemiddag skærtorsdag 

d. 13. april kl. 17.30.  

Det er nødvendigt at tilmelde 

sig, så der er mad nok til alle.  

Man kan tilmelde sig hos 

præsten indtil d. 6. april. 

 

I maj er der konfirmation i 

Medelby Kirke d. 21. maj kl. 10, hvor det forventes, at Torge Boiesen 

(Skovlund), Nick Krent (Medelby) og Niels Ole Rehbein (Medelby/ Tarp) 

konfirmeres. Den 25. maj kl. 10 er der konfirmation i Store Vi Kirke, hvor det 

forventes, at Niklas Bang (Store Vi), Svea Christiansen (Store Vi), Jeelka 

Jaspers (Store Vi), Jona Köpnick (Oversø), Nicklas Nissen (Store Vi) og Jonas 

Schwarz (Store Vi) konfirmeres.   
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Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Påsken er i år tilbage i april. Vi indleder med påskegudstjeneste d. 7. april i 

samarbejde med Store Vi Skole sidste dag inden skolernes påskeferie. 

 

Skærtorsdag inviterer vi, 

som vi plejer, til 

påskemiddag skærtorsdag 

d. 13. april kl. 17.30.  

Det er nødvendigt at tilmelde 

sig, så der er mad nok til alle.  

Man kan tilmelde sig hos 

præsten indtil d. 6. april. 

 

I maj er der konfirmation i 

Medelby Kirke d. 21. maj kl. 10, hvor det forventes, at Torge Boiesen 

(Skovlund), Nick Krent (Medelby) og Niels Ole Rehbein (Medelby/ Tarp) 

konfirmeres. Den 25. maj kl. 10 er der konfirmation i Store Vi Kirke, hvor det 

forventes, at Niklas Bang (Store Vi), Svea Christiansen (Store Vi), Jeelka 

Jaspers (Store Vi), Jona Köpnick (Oversø), Nicklas Nissen (Store Vi) og Jonas 

Schwarz (Store Vi) konfirmeres.   
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Terminer 
 
26. marts kl. 9.30: Gudstjeneste i Store Vi kirke 
26. marts kl. 11.00: Gudstjeneste på Valsbølhus – kirkefrokost (Mariager) 
 
2. april kl. 9.30: Gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus 
2. april kl. 11.00: Gudstjeneste i Medelby skole 
3. april kl. 19.30: Generalforsamling i Skanderborg Grænseforening 
7. april kl. 10.00: Påskeskolegudstjeneste i Store Vi kirke  
9. april kl. 9.30: Gudstjeneste på Valsbølhus 
13. april kl. 17.30: Skærtorsdagsgudstjeneste på Valsbølhus med  

                            påskemiddag (tilmelding inden d. 6.april). 
14. april kl. 10.00: Langfredagsgudstjeneste i Store Vi kirke 
16. april kl. 9.30: Påskedag – gudstjeneste i Medelby skole 
16. april kl. 11.00: Påskedag – gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus 
23. april kl. 11.00: Gudstjeneste på Valsbølhus 
30. april kl. 10.00: Gudstjeneste i Gottorp Slot, Slesvig – kirkedag 
 
7. maj kl. 9.30: Gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus 
7. maj kl. 11.00: Gudstjeneste i Medelby kirke 
14. maj kl. 10.00: Gudstjeneste på Valsbølhus 
21. maj kl. 10.00: Konfirmation i Medelby kirke 
25. maj kl. 10.00: Konfirmation i Store Vi kirke 
 
4. juni kl. 10.00: Dansk-tysk pinsegudstjeneste i Nr. Haksted kirke 
7. juni kl. 11.15: Skolepinsegudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus 
11. juni kl. 9.30: Årsmødegudstjeneste på Valsbølhus – med morgenmad 
 

Præst: Finn J. L. Rønnow, Maren Sørensen Weg 5, 24980 Wallsbüll. 
Tlf. 04639-823. E-mail: ronnow@kirken.de. 

www.vmss.kirken.de 
 
 

 
 
 
 
 

Fotos fra 
konfirmandudflugten til 
Ribe d. 28. januar 2017 
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 Kære SSF-medlem

Tillykke med 
fødselsdagen!

01.04.  Karl Borchardt  82 år
01.04.  Elke Reiser   75 år
20.04.  Uwe Petersen  70 år
26.04.  Hilde Jacobsen  78 år

29.05.  Arnold Petersen  89 år
31.05.  Günter Lux   76 år

05.06.  Sigrid Puchta   80 år
10.06.  Johannes Schmidt  67 år
12.06.  Willi Nissen   86 år
14.06.  Heidemarie von Domarus 69 år
18.06.  Birgit Bundtzen  64 år
19.06.  Werner Krause  68 år
21.06.  Karl-Heinz Geppert  80 år
23.06.  Anneliese Bendig  80 år
23.06.  Georg Jungnickel  70 år
28.06.  Reinhard Hossenfelder 76 år



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




