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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
Jeg håber, alle er kommet godt gennem den varme sommer, som nu 
hurtigt skifter til efterår. 
Ser vi fremad, kan vi skue hen mod den mørkere periode. Men, man skal 
ikke glemme, at efteråret har mindst lige så mange farver som foråret, 
som vi i parantes bemærket oftere fremhæver i farvemæssig sammen-
hæng. Nu, da den kolde polarluft begynder at gøre sig gældende, vil 
træerne få besked om at lukke af for vandtilførslen til bladene. De tørrer 
ud og antager røde, brune eller orange farver. Samtidig bugner frugt-
træerne af æbler, pærer og blommer og tilfører farver på den måde. 
Herudover blomstrer georginer og asters i haverne, så der er masser 
af farver at nyde.

Siden sidst:
Vores årsmøde i Store-Vi var igen meget godt besøgt. Peter Jacobsen, 
som var mødeleder denne aften, gelejdede os fint gennem aftenen - både 
Lars Kofoed-Jensen og formanden for Danmarks-Samfundet Erik Fage 
Pedersen var meget interessante at høre på. Skolen (tak til Mette og 
Kirsten) var igen meget professionelle med deres optræden og også de 
sidste, der ikke fik aftensmad hjemme, havde mulighed for at få ét af de 
lækre spejder-hotdogs.
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Og da jeg på årsmødepladsen om søndagen mødte og hilste på stats-
ministeren Lars Løkke var weekenden perfekt.

Nu efter en lang sommerpause havde vi allerede vores første fællesmøde 
og kunne hilse på vores nye skoleleder Jens Ravnskjær og på Sven 
Nielsen (som vi jo alle kender) som ny pedel.

Vi er fuld gang med forberedelserne til vores lottoaften, som finder sted 
lørdag d. 3. november i Wiehekrug i Store Vi. Det er igen en stor opgave 
at planlægge og gennemføre denne aften, så når I sidder inde med idéer 
eller hjælpende hænder – eller er et firma (kender ét) som gerne vil 
understøtte os med en lille gave/præmie, vil vi blive utrolig glade, 
tlf. 04604/92222.
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Til alle kreative i Store Vi: Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 28. novem-
ber. Der afholder vi igen vores juleværkstedsaften i forhallen (invitationer 
vil komme over skole og børnehave). Vi vil have gran, lys, kalenderlys og 
bånd og meget mere deko. Har I specielle ønsker må I gerne henvende 
jer til mig. Selvfølgelig sørges der for æbleskiver og julete/kaffe.

Så det lidt mere afvorlige.

Vi afholder vores årlige generalforsamling onsdag d. 23.01.19 her i 
forhallen og jeg vil bede jer om at møde talrigt op, fordi, som jeg 
allerede meldte ud på sidste generalforsamling ikke mere stiller op som 
formand. Jeg synes, at nu efter næsten 20 år som formand bliver det på 
tide, at der kommer en ny - måske yngre formand/kvinde. Så, er DU et 
glad mindretalsmeneske, har lidt tid og kræfter tilovers og måske nye 
idéer til vores distrikt, så træd frem. Sammenarbejdet og sammenholdet i 
alle foreninger og institutioner er meget fine i Store Vi. Jeg vil selvfølgelig 
gerne hjælpe i starten. Skulle der være spørgsmål angående emnet 
svarer jeg gerne, tlf. 04604/92222.

Næste fællesmøde her i forhallen har vi mandag d. 05.11. kl 19.30.

Mange hilsner 
Annette
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ANDESP I L
Lørdag den 3. november 2018 kl. 19.30

i ”Wiehekrug” i Store Vi

1 kort: 4 €

Hovedgevinster:
Gavekort på 50 €

Stor gavekurv

Røget skinke

... og mange flere gevinster

Børn under 18 år må ikke deltage i andespillet 
(Ordnungsamt Schafflund)

Arrangør: SSF Store Vi Distrikt
Baggrund: colourbox.com / foto: maddma.de
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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 

Indskoling i Store Vi - Vanderup
Efter en længere proces er de danske skoler i Store Vi og Vanderup blevet 
lagt sammen således, at alle elever nu benytter skolen i Store Vi. Skolen 
har lige indskolet 10 nye elever og ansat en ny skoleleder.

Af: Jens Ravnskjær, Skoleleder for Store Vi – Vanderup danske skole.

I processen omkring sammenlægningen har der været megen uro og en naturlig 
bekymring hos alle aktører i og omkring mindretallet i området. Således har man 
gennem længere tid været utrygge og man har længtes efter, at der kunne kom-
me afklaring på alle de spørgsmål, der er opstået undervejs.

Nu er beslutningen truffet - og selvom nogle naturligvis er kede af, at det ikke blev 
som de ønskede og nogle sidder tilbage med en nervøsitet i forhold til hvordan 
fremtiden skal se ud - så er man nu endeligt afklarede og har muligheden for at 
skue fremad.
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Jeg er blevet tiltrukket af denne situation af flere forskellige grunde. Blandt andet 
fordi jeg synes, at arbejdet med forandring er spændende og ved, at jeg med den 
erfaring jeg har opbygget, som skoleleder gennem over 10 år i vidt forskellige 
lande, kulturer og skoleformer, kan være med til at få noget fantastisk ud af den 
omstilling som det vil være for alle, der deltager i mindretalslivet i Vanderup og 
Store Vi.

Men også fordi jeg i begge landsbyer ser mindretal med en stærk og levedygtig 
kultur, som kan få megen gavn af hinanden og vende situationen til noget positivt 
og udviklende i stedet for at anskue sammenlægningen som et tab. Et sted hvor 
der ud af al denne uro vil opstå en oase for forældre og børn. Et sted hvor man 
vil kunne holde fast i og videreudvikle en kultur for at finde ud af tingene sammen, 
hvor man er åbne for den forskellighed man lever i - og hvor man ikke lever på en 
ø, men netop i en selvskabt oase.

Ikke mindst glæder jeg mig over det kompetente og stærke personale jeg har 
mødt. Mennesker der i den grad er klar til at møde de nye udfordringer med 
gåpåmod - og et stort hjerte for de børn de arbejder med.

I samme ånd er det forældrevalgte samarbejdsråd trukket i arbejdstøjet endnu 
en gang for at gå foran i det samarbejde, der også involverer foreningerne i begge 
lokalsamfund. Foreninger, som er opsatte på at finde nye veje til samarbejde, 
hvor man kan dele sol og vind lige uden at skulle konkurrere med hinanden. 
Første store fællesarrangement er fællesspisning den 21.9. i Vanderup.

Store Vi Vanderup danske skole har i år indskolet 10 skønne nye elever og der 
er ventelister i såvel vuggestue som børnehave, så alt tegner godt for vores lille 
oase. Hermed en åben invitation til at komme og besøge os.

 

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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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 
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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. 
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• 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: 
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• Cupsong med dansk tekst  
• ”Happy”-sangen 
• Der er mulighed for at se mindretalsfilmen i pausen. 
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Jeg håber rigtig mange af jer har mulighed for at deltage i begge årsmøder, så husk at notere i kalenderen. 
 
Mange forårshilsner 
 
Inga 

ALLE BRUGERE AF HALLEN BEDES HURTIGST MULIGT MELDE SIG 
TIL SKOLELEDER JENS RAVNSKJÆR, HVIS MAN ER INTERESSERET 
I AT BEHOLDE TIDER I HALLEN. SKRIV EN MAIL TIL 

JENS.RAVNSKJAER@SKOLEFORENINGEN.ORG 

MED ANGIVELSE AF:

- HVILKE TIDER MAN ØNSKER
- HVAD AKTIVITETEN ER
- ANTAL DELTAGENDE
- KONTAKTINFORMATIONER

ELLER RING 04604 9872 18 MED SAMME OPLYSNINGER.

ALLE NUTZER DER TURNHALLE MÖCHTEN SICH BITTE SCHNELLST- 
MÖGLICH BEIM SCHULLEITER JENS RAVNSKJÆR MELDEN, WENN 
MAN AN ZEITEN IN DER HALLE INTERESSIERT IST. BITTE UM E-MAIL 
AN  

JENS.RAVNSKJAER@SKOLEFORENINGEN.ORG 
MIT ANGABE FOLGENDER INFORMATIONEN:

- GEWÜNSCHTER ZEITPUNKT
- WELCHE AKTIVITÄT
- ANZAHL TEILNEHMER
- KONTAKTDATEN

ODER 04604 9872 18 ANRUFEN.
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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 

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

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

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

På billedet ses: Julia Schmidt, Carina Wolz og Pauline Segiet
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Kvindeforeningen i Store Vi

Håber I har haft en rigtig god sommer. 

Her kommer de næste datoer:

25. september  kl. 19.30 Lotto og hygge i skolens forhal
09. oktober   kl. 19.30 Hygge og snak i skolens forhal
23. oktober   kl. 19.30 Hygge og snak i skolens forhal
06. november  kl. 19.30 Hygge og snak i skolens forhal
20. november  kl. 19.30 Juleforberedelse 
04. december  kl. 19.30 Lotto og hygge i skolens forhal
18. december  kl. 19.30 Julefrokost i skolens forhal 

Kvindeforeningen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

15.01. og 29.01.19    Vinterpause

Hilsen Petra
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Kalender
OKTOBER
Tirsdag den 09. kl. 19.30 Kvindeforening - hygge og snak i skolens forhal

Tirsdag den 23. kl. 19.30 Kvindeforening - hygge og snak i skolens forhal

Onsdag den 24. kl. 14.30 SSF Flensborg Amt - efterårsfest 
på Flensborghus

NOVEMBER
Lørdag den 03. kl. 19.30 SSF - lotto i Wiehekrug

Mandag den 05. kl. 19.30 Fællesbestyrelsesmøde i forhallen

Tirsdag den 06. kl. 19.30 Kvindeforening - hygge og snak i skolens forhal

Lørdag den 10. kl.   9.00 SSF - landsmødet i Husum

Tirsdag den 20. kl. 19.30 Kvindeforening - juleforberedelse

Onsdag den 28. SSF - juleværkstedsaften

DECEMBER
Tirsdag den 04. kl. 19.30 Kvindeforening - lotto og hygge i skolens forhal

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

Tirsdag den 18. kl. 19.30 Julefrokost i skolens forhal

JANUAR
Onsdag den 23. SSF - årlige generalforsamling

Ret til ændringer forbeholdt
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Kalender

BØRNEHAVENS JULEFERIE
Første lukkedag   Sidste lukkedag 
torsdag den 27. december  onsdag den 02. januar 2019

SKOLENS EFTERÅRSFERIE
Første feriedag    Sidste feriedag
mandag den 08. oktober  fredag den 19. oktober

Ret til ændringer forbeholdt

SKOLENS JULEFERIE
Første feriedag    Sidste feriedag
mandag den 24. december  fredag den 04. januar 2019
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I år går juleturen  til  

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

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

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

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

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

Arrangør:
Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
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Onsdag den 24. oktober 2018 - 14:30
Flensborghus, Norderstr. 76

Arrangør:
Sydslesvigsk Forening for Flensborg Amt

Det Humanitære Udvalg

Sydslesvisk Forening for Flensborg Amt og Det Humanitære Udvalg inviterer til efterårsfest 60+, hvor vi byder 
på et fristende kaffebord, underholdning med danseorkestret Teglsten, fællessang og tombola.

Praktiske oplysninger:
Eftermiddagen startes med en fællessang, og derefter overtager Teglsten. Mens de holder en lille pause, 
nyder vi kaffen/te og kager. Bagefter er der musikalsk underholdning igen. Eftermiddagen afsluttes med en 
tombola. Lad jer overraske!

Billetten til festen kan kun købes i forsalg hos jeres lokale ældreklubleder eller hos os på amtssekretariatet, 
Norderstr. 74, telefon +49 461 14408-155 indtil fredag den 12. oktober.

Da der er begrænset parkeringsplads ved Flensborghus, henviser vi til parkeringspladserne ved havnen 
og Speicherlinie.

Pris, som inkluderer kaffebord, underholdning og tombola: 5,00 €

Kom og vær med - alle er hjertelig velkommen!

Venlige hilsener
Karsten Weber, amtsformand
Marike Hoop, amtskonsulent

Efterårsfest 60+
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Ulvene, Kærne Gruppe

Efter en dejlig og varm sommer, er vi startet op med ulvemøderne igen. 
Vi har været udendørs de fleste møder, og kan allerede nu begynde at 
se tegn på efteråret, der nærmer sig med store skridt.

Vi har samlet æbler og bær (bl.a. en masse brombær i skoven), og er i 
gang med at lave marmelade og æblemos, som traditionen tro sælges 
efter høstgudstjenesten den 07. oktober. Som de forgangne år vil pengene 
gå til ”spejderhjælpen”, der i år støtter et projekt i Rwanda. Her skal der 
på 6 modelskoler skabes bedre undervisningsmuligheder for børn med 
handicap.

Også årets ulvedag den 16.09. står i ”spejderhjælpens” tegn. På Tydal 
skal vi sammen med en masse andre ulve lære at gå på jagt efter vilde 
dyr, spille på tromme, lave armbånd og muleposer – og deltage i et 
sponsorløb gennem junglen... Det glæder vi os rigtig meget til.

Den 29.09. er der påtænkt en arbejdsdag i spejderhytten. Der skal ryddes 
op, sorteres, repareres og meget mere, og i den forbindelse vil vi også 
holde oprykning for de ældste ulve. 6 gæve ulve rykker op til troppen, vi 
kommer til at savne dem, men ses jo heldigvis til vores fælles arrange-
menter      .

Efter efterårsferien siger vi så ”velkommen” til nye ulve, og glæder os 
rigtig meget til at opleve noget sammen med dem.

Grundet den nye lovgivning, må vi lige nu ikke længere sætte billeder af 
personer i Store Vi Avisen, så det må vi lige finde en løsning på hen ad 
vejen      . 

Vi glæder os til et spændende efterår sammen med Jer,
Spejderhilsen, Trine, Mette og Mira  
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Ulvedag på Tydal, søndag den 16.09.2018,
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en fantastisk dag med masser af andre 
ulve, sjove aktiviteter og rigtig dejligt vejr.
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Store Vi, september 2018 

Har du lyst til at 

være spejder? 
 

Kærne Gruppe i Store Vi glæder sig til at 

optage nye spejdere i flokken og troppen. 

Der er optagelse af nye spejdere efter 

efterårsferien. 

Hos spejderne laver vi bål, lærer om 

naturen, er gode kammerater, nyder udendørslivet og meget, meget mere. 

 

Flokken (fra 3.-5. klasse) mødes hver mandag fra kl. 14.00 til 15.30 

Kontakt Mira Bang:  mbang@gmx.net 

 

Troppen (fra 6. klasse til 16 år) mødes hver onsdag kl. 17.00-19.00 

Kontakt: Hans Christian Bang  hcbang@gmx.net  

 

11 15 13    15 7    22 27 18    13 5 4 

 

Spejderhilsen 

Lederne 
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 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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(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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 Kære SSF-medlem

Tillykke med 
fødselsdagen!

04.09.  Henny M. Knutzen  83 år
08.09.  Traute Petersen  74 år
29.09.  Andreas Hatnik  60 år
30.09.  Walter Eggert  63 år

07.10.  Else Petersen  80 år
09.10.  Anna-Louise Holste  70 år

03.11.  Harald Magnussen  71 år
17.11.  Christian Krebs  79 år
24.11.  Hans Joachim Thomsen 61 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


