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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   Petra Thomsen  987435

Menigheden (Dansk Kirke)
Formand    Kirsten la Cour            04639 782402
Præst    Finn J. L. Rønnow         04639 823

Ungdomsforening (UF)
Formand   Klaus Borchardt         577

Kærne Gruppen
Gruppeformand  Hans Chr. Bang   988571
Grupperådsformand  Ann Kathrin Lühr 04673 9627904

Dansk Sundhedstjeneste
Hjemmesygeplejersken kontaktes på tlf.      0461 570580

Børnehaven
Samarbejdsrådsformand 
Børnehaveleder  Bettina Wagner                             400

 
Skolen
Samarbejdsrådsformand Mira Bang               988571
Kst. skoleleder  Christian v. Oettingen   987218

Skolebus                               90200
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Kære medlemmer
Sommeren kommer nu med store skridt - i hvert fald i skrivende stund, 
så vi må håbe, at det ikke allerede var sommeren for 2018.
 
Her første og sidste vers af sommersangen „Badetøj på tørresnoren“. 
Sangen vandt konkurrencen på Lemvig Museum i 2017 og er skrevet 
af Karen Zubari og Maria Nyboe.
 
Badetøj på tørresnoren,
kølig hvidvin i et glas.
I en solskinsplet på jorden
Drømmer katten veltilpas.
Stille risler min fontæne,
det er skønt at slappe af,
til min nabo slår sin plæne…
Rolig nu – en sommerdag.
 
Danas Have, Frejas ynder,
lille, store fædreland.
Lunefuld når våren nynner,
frodig høst i gylden brand.
Inden indlandsisen smelter,
må jeg først ha` skjorten af,
sole mig, før verden vælter,
blunde lidt – en sommerdag.
 

Siden sidst:
Til vores generalforsamling den 06.2. kom 24 personer. Vi hørte på beret-
ninger både fra SSF og SSW, der blev diskuteret meget og stemningen 
var god. Der var genvalg på alle poster, så det blev en nem omgang. Efter 
alt det vigtige fik vi lækker mad og drikke, og snakken gik over bordene.
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 SSF og SSW generalforsamlingen den 06.2. på skolen
 
På vores Loppemarked den 10.3. var hallen fyldt med borde og der var 
en godt gang i den på de to timer - man fik solgt, byttet, og meget vigtigt 
snakket sammen. Mange var også bare nysgerrige eller ville have en kop 
kaffe og et stykke af de mange kager, der blev bagt. Bord- og kaffesalget 
bragte et beløb på 90 €.
Desværre har jeg glemt at tage billeder af arrangementet.
 
Og så måtte vi pga. af mange sygdomme og for lidt tid skubbe det sidste 
fællesmøde med et par uger.
 
Til det traditionelle årsmøde, som vi i år holder den 01.6. i gymnastikhallen 
på skolen, er ikke alt på plads endnu. Men jeg kan da allerede nu berette, 
at vores mødeleder er Peter Lyndgaard Jacobsen (hvilket glæder os me-
get), og formanden for Danmark Samfundet Erik Fage Pedersen vil også 
finde vejen til Store Vi. Festtalen holdes af Lars Kofoed-Jensen, direktøren 
for Dansk Skoleforening i Sydslesvig. 
Jeg satser på, at skolen igen står klar med et musikalsk program, og alle 
må glæde sig. Spejderne har igen et stort hotdog-salg inden årsmødet til 
rimelige priser.
Børnene vil få besøg af ”Art Petit“, en underholdningskunstner i en verden 
fuld af vidunder. Så det er nu allerede meget spændende.
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Jeg håber, I alle kommer med familie og venner den aften.
 I vil få nøjagtig besked om programmet i invitationen, som sendes af 
sekretariatet for Flensborg Amt.

Næste fællesbestyrelsesmøde holdes mandag den 18.6. kl. 19.30 
i forhallen.
 
 
Vidste du at...
jordbær sandsynligvis har fået deres navn, fordi bærrene sidder tættere 
på jordoverfladen end frugterne på andre planter?
Vidste du at….
der både findes røde, gule, orange og hvide hindbær?
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig og varm sommer.
Annette
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Kære venner,
i skrivende stund står alle tegn på kommunevalgkamp hos os i SSW. Det lykkes 
os at finde rigtig gode og flittige kandidater både til Lindved og Store Vi og de 
sidste par uger gik med forberedelsen til valget den 06.05.18.

I de kommende par måneder skal der arbejdes med mange forskellige, både 
tunge og mindre tunge, opgaver i kommunen.

Der skal udarbejdes og realiseres en fremtidsplan for landsbyen Store Vi 
sammen med jer som borger. Store opgaver, så som renovering af den tyske 
skole, nybygning af den fælles brandstation, vedligeholdelse af veje og stier, 
udarbejdelse af nye kørselskontrakter med busvirksomheder for opretholdelse 
og forbedring af skolekørsel og den almindelig offentlig trafik i vores region, 
osv. Der skal fortsættes med arbejde på «Breitbandzweckverband» til at skaffe 
hurtigere internet hos os alle sammen, nye byggegrunde skal etableres, m.v. 
Derudover står landsbyen foran en ukendt rejse mht. skolesammenlægning for 
vores danske skoler i Vanderup og Store Vi. Så I kan se, der skal arbejdes hårdt 
på en del opgaver de kommende par måneder, og vi som danske mindretal 
er nødt til at sætte spor - så at vi fremtidig har vores danske præg med i de 
trufne beslutninger. Vores ensartet tilgang til at se på løsningsforslag er vigtig 
for udviklingen af en fælles kommunal samfund. 

Derfor vil vi denne gang præsentere jer en del af vores programpunkter, som vi 
har udpeget og de tilhørende kandidater, der gerne vil prøve at kæmpe for vores 
ideer og forestillinger. 
Hermed vores valgprogram på tysk: 

1. Frei-Raum für Teenager:

Wir wollen „Frei-Raum“ schaffen für unsere Jugend. Ein Ort zum „chillen“ zum 
sozialen Miteinander – einen Rückzugsraum zum „Jung-Sein“. Zusammen mit 
euch werden wir Ideen entwickeln und Wirklichkeit werden lassen.

2. Generationsübergreifende Projekte:

Wir wollen eine Gesellschaft, die generationsübergreifend denkt und handelt. 
Zusammen mit euch wollen wir Ideen und Projekte, die Generationen verbindet 
entwickeln und realisieren.

3. Artenvielfalt kontra Monokultur:

Wir wollen die Ausarbeitung eines Umweltmasterplanes zur Sicherung 
der Artenvielfalt in unsere Region - zusammen mit allen Partnern eine 
zukunftsorientierte und tragfähige Umweltplanung.

4. Bezahlbarer Wohnraum für alle:

Wir wollen aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung in Zukunft die Schaffung 
von bezahlbaren Mietraum für alle fördern. Wir wollen keine Mietspekulanten – 
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wir wollen garantierten Wohnraum für alle. 

5. Gelbe Tonne gegen Müllflut:

Wir wollen die kostenlose „gelbe Tonne“ zur Vermeidung von herrenlosen gelben 
Säcken. 

6. Erhalt und Förderung der dänischen Kultur- u. Begegnungsstätten:

Wir wollen auch in Zukunft Begegnungsstätten, die einladend und repräsentativ 
sind. Zusammen wollen wir mit euch gestalten.

7. Freies WLAN in unseren Gemeinden

8. Transparenz und Bürgerbeteiligung durch bessere Kommunikation

9. Konsequente Fortführung der nachhaltigen Energiewende

10. Aktive Förderung des dörflichen Lebens in unseren Gemeinden

11. Gute frühkindliche Bildung 

12. Lokale Vermarktung lokaler Produkte

Wir sind unabhängig von den Entwicklungen einer Bundespartei, denn wir sind 
vor Ort, leben und entscheiden für unser Schleswig-Holstein und unsere Ge-
meinden mit dem tiefverwurzelten Hintergrund in unserer Region. Ob es sich um 
Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche, um den sozialen Wohnungsbau 
oder die Verkehrsgestaltung vor Ort handelt, um Fragen des guten Zusammen-
lebens und der Garantie eines Sicherheitsgefühls für alle, so sind wir die Interes-
senvertreter der lokalen Politik.

Nur gemeinsam können wir unsere schöne Region erhalten und entwickeln. 

Darum ist es gut eure Stimme für eure Partei zu geben, der eine positive Zu-
kunft für alle Menschen wichtig ist, die ihren Platz in unserer Region haben.

Hvem ellers kan sørge for at vores mindretalsliv stadig vil bestå, hvis ikke vi gøre 
det selv? De andre partier vil bestemt ikke kæmpe vores sag. Vi som SSW skal 
arbejde på, at vi beholder vores danske skole i Store Vi, vi skal kæmpe for, at vi 
endelig får belysning langs med cykelstien ved den danske skole uden at den 
gamle ”Strassenausbauordnung” tvinger os til at den danske skole skal betale 
regningen. Vi skal kæmpe for, at vi får en hastighedsnedsættelse på 30 km/t foran 
den danske skole og vi skal sørge for, at vi fremtidig vil sikre de samme tilskuds-
ordninger til vores foreninger ligesom de tyske foreninger får. Derfor skal vi som 
mindretallets parti have jeres stemmer – vi kæmper for gode vilkår i kommunen 
både for flertallet men også og især for mindretallet.
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Hermed jeres kandidater i Store Vi:
Keno J. Jaspers, geboren am 09.06.1974 und 
verheiratet mit Ilona - wir haben 2 Kinder: Jeelka 
Maria (15) und Thorge Kenosen (13). Wir sind seit 
2006 wohnhaft in Großenwiehe. Ich bin Mauer- 
u. Betonbaumeister. Im Gemeinderat bin ich im 
Hauptausschuss, Wahlprüfungsausschuss und Bau- 
und Umweltausschuss tätig und Fraktionsvorsitzender 
des SSW Großenwiehe/Lindewitt. Ich bin als 
Pfadfinderleiter im „Kærne Trop“ und als Mitglied im 
dänischen Kirchenrat aktiv. Ich kandidiere zeitgleich 
für den Kreistag in Schleswig. (Wahlkreis 1)

Sven Nielsen, geboren am 19.01.1967 und seit 
28 Jahren verheiratet mit Janett, 2 Kinder: 
Brian (24) und Patrick (20).

Seit 2001 Schulhausmeister an der dänischen 
Schule in Schafflund. Seit 2003 im Gemeinderat 
und seit 2008 
2. Stellvertretener Bürgermeister, Mitglied im 
Hauptaus-schuss, Finanzausschuss und Bau- 
und Umweltausschuss. Im Vorstand vom dänischen 
Kulturverein SSF. (Wahlkreis 2)

 

Andrea Scheppach, geboren am 02.08.1968 in 
Jarplund. Verheiratet mit Ralf, unsere 3 Kinder: 
Ann-Kathrin (26), Benjamin (24) und Kim 
Christian (18). Wir wohnen seit November 1997 
in Großenwiehe. Im August 2017 wurde unser 
Enkel Tobias geboren. Als Bürokauffrau arbeite 
ich in Handewitt. Ich bin im Gemeinderat im 
Schulausschuss tätig. Seit vielen Jahren bin ich 
dabei das Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendclub Schafflund zu erarbeiten. 
Stellvertr. Vorsitzende vom SSW Großenwiehe.
(Wahlkreis 1)
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Tanja Andresen, geboren am 22.06.1970.
Ich lebe in einer Beziehung mit Holger Heinecke.
Ich habe 2 Kinder, Marina (23) und Christopher(21), 
SSW-U formand, beide sind in Großenwiehe 
aufgewachsen.
Vom Beruf bin ich Dentalhygienikerin in einer 
Flensburger Praxis und in der Dentalbranche im 
Außendienst und als Selbstständige Referentin für 
2 Fortbildungsunternehmen tätig. (Wahlkreis 2)

Hans Chr. Bang, geboren 1973 in Dänemark, 
aber in Hattstedt, Nord Friesland, aufgewachsen. 
Verheiratet mit Mira seit 17 Jahren; 4 Kinder: 
Jakob, Jon, Niklas und Tjalfe.  Wohnhaft in 
Großenwiehe seit 2004. Ich bin Facharzt der 
Allgemeinmedizin und arbeite seit 2009 in einer 
Gemeinschaftspraxis in Dänemark. Ich bin 
Pfadfinderleiter im örtlichen „Kærne Trop“, unter 
Dansk Spejderkorps Sydslesvig, und repräsentiere 
die dänische Schule in Großenwiehe im dänischen 
Schulverein - Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 
(Wahlkreis 1)

Patrick Nielsen, geboren am 01.09.1997. 
Abitur gemacht in 2017, arbeite zurzeit bei Fakta 
in Harrislee und werde ab Sommer Software 
Engineering studieren. 
Ich bin ehrenamtlich bei den Dänischen Pfadfindern 
in Sydslesvig und halte Vorträge über die interna-
tionale Pfadfinderarbeit, da ich Mitglied im 
International Committee bin. (Wahlkreis 3)
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Betina Wagner, geboren am 02.10.1976 in 
Aabenraa, DK. Verheiratet mit André Wagner. 
Gemeinsam haben wir 3 Kinder: Oliver (19),
Julia (18) und Emily Isabell (13). 
Wir wohnen seit 2001 in Großenwiehe. Ich bin 
ausgebil-dete Erzieherin und leite seit Februar 
2017 den dänischen Kindergarten in Großenwiehe. 
(Wahlkreis 3)

Uwe Helmuth Neumann, geboren 1964. 
Verheiratet mit Annette Neumann. Gemeinsam 
haben wir 2 Kinder: Bjarne (21) und Solvej (16) 
und wir wohnen in Großenwiehe-Ost. 

Ich bin kaufmännischer Angestellter und als 
Kassierer für den SSW und den SSF in 
Grossenwiehe-Lindewitt tätig. 
(Wahlkreis 3)

Hermed jeres kandidater for Linved:

Maya Christiansen geboren 06.09.1976 in 
Flensburg, seit 1984 wohnhaft in Sillerup. 

Arbeitet als pädagogische Assistentin im Store Vi/
Vanderup børnehave seit 2010. Mitglied im SSW 
und Store Vi Ungdomsforening, wo ich Badminton 
für 10 bis 16 Jährige anbiete.

Aktives Mitglied im Ortsbeirat Sillerup und seit 2013 
auch aktiv im Gemeinderat tätig.
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Tom Petersen geboren und aufgewachsen in 
Dänemark. Den größten Teil meines Lebens habe 
ich in Kopenhagen gelebt. Vor 12 nach Deutschland 
gezogen und seit fast 4 Jahren als Geschäftsführer 
des „Dansk Sundhedstjeneste“ in Flensburg tätig. 
Das Leben in Südschleswig mit seiner Kultur und 
den sprachlichen Herausforderungen ist spannend, 
und hier zu leben und zu arbeiten macht mir Freude. 
Ich habe aus meiner Zeit in Kopenhagen politische 
Erfahrungen, und freue mich für Lindewitt und unsere 
Region tätig zu werden.

Petra Thomsen geboren am 12.06.1962 in 
Süderbrarup, verheiratet mit Dirk, 1 Kind. (34), 
wohnhaft in Sillerup, aufgewachsen in Großenwiehe. 
Arbeite als Schulsekretärin in der Duborg-Skolen seit 
2012 und bin Vorsitzende des Frauenvereins für den 
Bereich Großenwiehe/Lindewitt. Mitglied des SSF 
und SSW.

Dirk Thomsen geboren am 06.09.1967 in Oxlund, 
verheiratet mit Petra, aufgewachsen und wohnhaft 
in Sillerup. 
Arbeite bei Fleggaard im Zentrallager seit 2009. 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Sillerup. 
Mitglied des SSF/SSW.
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Inga Jacobsen geboren 03.10.1968 in Flensburg, 
aufgewachsen in Großenwiehe und wohnhaft in 
Sillerup, nicht verheiratet. 
Arbeite im dänischen Grenzhandel als Buchhalterin. 
Mitglied beim Frauenverein, SSF und SSW.

Ilse Borchert geboren 1960. Ich arbeite als 
Pädagogin. 
Ich bin wohnhaft in Lindewitt und aktives Mitglied im 
SSW, SSF und im „Dansk Kvindeforening“. Ich war 
lange Zeit aktiv für die Spejder in Großenwiehe und 
im dänischen Kindergarten.

Listenplatz 7: Decie Hossenfelder

Kære venner, den 6. Mai 2018 er det jer som skal stemme omkring den frem-
tidig lokale situation. Denne valg er vigtig, fordi det er her I har muligheden for 
at vælge hvilken lokalpolitiker fremover skal løse de kommende udfordringer i 
kommunen.

SSW er mindretallets parti, som vil styrke sammenhold i stedet for at fremme for-
domme. Vi vil sørge for et godt sted at leve og arbejde, med respekt for hinanden. 
Vi vil sikre godt sammenarbejde mellem alle parter og kæmpe for vores danske 
værdier. Sæt kryds hos jeres kandidater og få dermed direkte indflydelse på vores 
fælles fremtid.

God valg og tak for jeres tillid.

Jeres SSW - Team 
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STORE VI-VANDERUP BØRNEHAVE

Krabberne og delfinerne har været i teateret i Flensborghus og set ”Kame-
len kom til sidst”. Det er altid en spændende oplevelse at komme i teater.

Derefter har vi i børnehaven haft en dejlig fastelavnsfest. Der blev slået 
katten af tønden, festet og hygget. Der var mange flotte udklædninger!

Så har vi haft påskefrokost sammen med børnene. Vejret gjorde jagten 
efter påskeæg til en udfordring - vi fik nemlig sne! Men hvor der en vilje,  
er der en vej og påskeæggene blev fundet :-)

Nu ser vi frem til sol, sommer og varme.

Vi glæder os til de kommende aktiviteter 
som bedsteforældredag og overnatning for 
førskolebørnene.

Den 05.07.18 holder vi afslutningsfest for 
førskolebørnene. Så er et nyt hold klar til 
nye udfordringer og skolestart. 

Stor hilsen

Store Vi- Vanderup Børnehave.
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Kalender
MAJ
Tirsdag den 01. kl. 19.30 Kvindeforening - hygge i skolens forhal

Onsdag den 02. kl. 15.45-16.30 Bogbussen kommer. Kvindeforeningen serverer 
kaffe, te og kager. Alle er velkomne!

Søndag den 06. KOMMUNAL- OG KREDDDAGSVALG i Slesvig-
Holsten

Søndag den 06. kl.   9.30 Gudstjeneste i Skovlund Forsamlingshus

Søndag den 06. kl. 11.00 Gudstjeneste i Medelby Kirke

Tirsdag den 08. kl. 19.30 Kvindeforening - hygge og snak i skolens forhal

Torsdag den 10. kl. 10.00 Konfirmation i Store Vi kirke

Lørdag den 12. kl. 11.00 Konfirmation i Nørre Haksted

Søndag den 13. kl. 14.00 Afskedsgudstjeneste på Valsbølhus

Søndag den 20. kl. 10.00 Gudstjeneste på Valsbølhus

Tirsdag den 22. kl. 19.30 Kvindeforening - lotto og hygge i skolens forhal

Søndag den 27. kl. 17.00 Gudstjeneste på Valsbølhus

JUNI
Fredag den 01. kl. 18.00 Årsmøde i Store Vi

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

Søndag den 03. kl. 13.30 Årsmøde i Flensborg - optogstart fra Nørretorv, 
friluftsmødet åbnes kl. 14.15

Tirsdag den 05. kl. 19.30 Kvindeforening - hygge og snak i skolens forhal

Onsdag den 06. kl. 15.45-16.30 Bogbussen kommer. Vi serverer kaffe/te og kage, 
alle er velkomne

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

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

Mandag den 18. kl. 19.30 Fælles bestyrelsesmøde i forhallen

Tirsdag den 19. kl. 19.30 Hygge og snak i skolens forhal

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

Ret til ændringer forbeholdt
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Kalender

BØRNEHAVENS SOMMERFERIE
Første lukkedag   Sidste lukkedag 
Mandag den 16. juli   tirsdag den 07. august 2018

SKOLENS SOMMERFERIE
Undervisningsfri fredag den 11. maj (efter Kristi Himmelfart)

Første feriedag    Sidste feriedag
mandag den 09. juli   fredag den 17. august

Ret til ændringer forbeholdt

JULI
Tirsdag den 03. kl. 19.30 Kvindeforening - hygge og snak i skolens forhal

Onsdag den 04. kl. 15.45-16.30 Bogbussen kommer. Vi serverer kaffe/te og kage, 
alle er velkomne

Torsdag den 05. Børnehaven - afslutningsfest for førskolebørnene

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

Søndag den 12. kl.  9.30 Gudstjeneste på Valsbølhus

Tirsdag den 14. kl. 18.00 Kvindeforening - grillning hos Petra (tilmelding 
senest den 10.8.)

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

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

Tirsdag den 28. kl. 19.30 Kvindeforening - hygge og snak i skolens forhal

SEPT.
Søndag den 02. kl. 10.00 Gudstjeneste i Forsamlingshuset, Skovlund
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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 
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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 
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Spejderne, ulvene

Vi holder fortsat ulvemøder mandage kl. 14.00-15.30. Gruppen består af 
12 nysgerrige, glade, motiverede og fantastiske piger og drenge fra 3.-5. 
klasse.

Spejderåret startede med sne og is, og vi fik både bygget snemænd og 
leget ”sne-fangeleg”.

Desuden har vi lært noget om morse og koder, enkelte knob, ”læser” dyre-
spor, finder tegn på forår i naturen, har samlet affald på vej til og i skoven, 
og skal nu igang med at lære at omgås økse og dolk, lave bål og andre 
udendørs aktiviteter.

Årets indtil videre største begivenhed var vores gruppetur til Tydal sidst i 
marts, hvor vi overnattede i hovedbygningen fra fredag-søndag. Troppen 
og klanen var også med.

Turen bød på både leg og hygge, men vi lavede også gipsafstøbning af 
dyrespor, var på bankrøver jagt  (et løb som troppen havde forberedt), 
hyggede med indendørs ”lejrbål”, fik lov til at prøve en svævebane som 
troppen havde bygget, og de helt modige fik lov til at komme ud at sejle på 
tømmerflåde på Treenen (et projekt Klanen havde lavet). 

Mange spejderhilsner, Ilona, Mette og Mira
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Spejderne i Kærne Gruppe

Spejderåret startede med vores nytårsstart sammen med menigheden 
i Store Vi Kirke. Klanen havde forberedt et familieløb og vi sluttede så i 
spejderhytten. 

Troppen arbejder med bl.a. tovsplejsning og koder. Der føres dagbog, og 
vi håber at kunne opnå dagbogsmærket. 

Vi har også holdt grupperådsmøde med biograf for de mindste spejdere.  
Vi vil her benytte lejligheden til at sige tak til Iris Götze Eggert for hendes 
mange år som grupperådsformand. Ny grupperådsformand blev Ann Kath-
rin Lühr.

I marts har vi været på gruppetur til Tydal. Troppens projekt var bygning af 
en svævebane. Det krævede ingeniørkundskaber og solide besnøringer, 
men bragte alle tørskoede hen over ”Kildebækken”.  Klanens udfordring 
var bygning af en tømmerflåde, med efterfølgende tilberedning af plan-
kefisk over bål på tømmerflåden. Det lykkedes og dermed er klanen et 
trin tættere på at opnå ”Sydslesvigmærket”.  -  Der var også plads til løb.  
Ulvene hjalp med at opklare et bankrøveri og troppen mødte både aliens 
og Rambo i et ”Area 51”-scenarie på natløbet.

Det næste arrangement bliver når vi sammen med Dansk Spejderkorps 
Sydslesvig inviterer hele Sydslesvig til Sov Ude den 26. maj 2018. Se 
mere på Sov Ude eventsiden på www.spejder.de. 

Gruppen kan i øvrigt med stolthed nævne at  to af vores spejdere, Jeelka 
Jaspers og Niklas Bang, er udvalgt til at repræsentere Dansk Spejder-
korps Sydslesvig sammen med de andre danske spejderkorps ved Folke-
mødet på Bornholm i år!
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Jeelka kommer også til at møde andre udfordringer, når hun til sommer 
drager til Australien på spejder-udveksling i 2 måneder!

Hilsen,  Hans Chr. Bang
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Kvindeforeningen i Store Vi

Først engang vil jeg gerne sige mange tak til alle, der deltog i vores Vinter-
fest, som var rigtig vellykket.

Her følger så oversigt over vores planlagte arrangementer.

22. maj kl. 19.30  Lotto og hygge i skolens forhal
05. juni  kl. 19.30  Hygge og snak i skolens forhal 
06. juni  kl. 15.45-16.30 Bogbussen kommer. Vi servere kaffe/
     te og kage, alle er velkomne
19. juni  kl. 19.30  Hygge og snak i skolens forhal

03. juli  kl. 19.30  Hygge og snak i skolens forhal
04. juli  kl. 15.45-16.30 Bogbussen kommer. Vi servere kaffe/
     te og kage, alle er velkomne

17. juli – 07. august   Sommerferier
14. august  kl. 18.00  Grille hos Petra (tilmelding senest 
     den 10.08., 04604 987435)
28. august  kl. 19.30  Hygge og snak i skolens forhal

11. sept.  kl. 19.30  Hygge og snak i skolens forhal
25. sept.  kl. 19.30  Lotto og hygge i skolens forhal

Jeg ønsker jer alle en rigtig god og varm sommer.

Hilsen Petra
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 Kære SSF-medlem

Tillykke med 
fødselsdagen!

29.05.  Arnold Petersen  90 år
31.05.  Günter Lux   77 år

05.06.  Sigrid Puchta   81 år
10.06.  Johannes Schmidt  68 år
14.06.  Heidemarie von Domarus 70 år
18.06.  Birgit Bundtzen  65 år
19.06.  Werner Krause  69 år
21.06.  Karl-Heinz Geppert  81 år
23.06.  Anneliese Bendig  81 år
28.06.  Reinhard Hossenfelder 77 år

01.07.  Walter Ebsen   80 år
07.07.  Inge Ortmann  80 år
14.07.  Vera Eggers   78 år
19.07.  Sybille Wiendiek  61 år
22.07.  Anneliese Krebs  77 år
23.07.  Birte Lange   75 år
25.07.  Per Jensen   61 år
28.07.  Elke Geppert   77 år

09.08.  Liselotte Wetzel  88 år
14.08.  Lothar Molzen  64 år
20.08.  Helga Magnussen  69 år
21.08.  Fritz Perlow   78 år



 Kære SSF-medlem

Tillykke med 
fødselsdagen!

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


