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SSF Vanderup-Jørl

Kære medlemmer,

efterhånden er det meget 
længe siden vi har haft gang i 
aktiviteterne. Men, nu er vi gået 
i gang igen, i håb om, at mange 
har tid og lyst til at understøtte 
os. Selvfølgelig sker det altid 
efter de gældende regler.

Vi har fået gang i et tæt 
samarbejde med skolen, og i 
den forbindelse inviteret til en 
„heksefest“ som afslutning på et 
undervisningsforløb. 

Desuden prøver vi at få oprettet 
en kreativ gruppe, som vil 
mødes og hygges omkring 
det arbejde man har gang i. 
Vi mødes første gang den 4. 
november klokken 19 i vores 
mødelokale på skolen.

Bestyrelsen har også tænkt på 
at afholde et „gåsespil“ for vore 
medlemmer, hvor også børn 
kan deltage. Dertil vil i givet fald 
udsendes en invitation. 

Som afslutning på året vil vi 
gerne invitere til „julefrokost„  
igen. Hertil vil I også modtage 
en invitation.

Til sidst vil jeg på bestyrelsens 
vegne ønske jer alle en

glædelig jul og et godt nytår!

Carolin Methmann, formand
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Store Vi-Vanderup Danske Skole
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Kreativ‐gruppe Vanderup 
 

Du maler på sten, strikker, syr eller laver i træ? 

Alle som har gang i noget kreativt er velkomne. 

Vi vil mødes for første gang torsdag den 04.11.2021 klokken 19 i mødelokalet på skolen. 

Det skal være en hyggeaften, hvor vi snakker og drikker kaffe/te og hver især arbejder med vores 
ting. 

Hilsen 

Dorthe og Carolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanderup/Jørl 
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Køb dine julemærker 2021 og 

få Flensborg Amts julehæfte 
med den aften.

Julefrokost
Lørdag den 11. december 2021 kl. 18.00
i foreningslokalet på Vanderup Danske Skole
Bakkesand 1, Wanderup

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

Så er det tid til julehygge. Derfor inviterer vi traditionen tro alle medlemmer til vores julefrokost med 
dejlige lækkerier. I fællesskab vil vi hygge os ved julefrokosten og synge advents- og julesange.

Du melder dig til julefrokosten ved senest onsdag den 1. december 2021 at ringe til enten
Aage Jensen og Bodil Meyer, 04606 500 eller Carolin Methmann, 0172 4280982.

N.B. Vi spiller også julebingo. Så tag en pakke med i en værdi på maks. 5 €.

Mød op med god appetit og godt humør!
Vi glæder os at hilse på rigtig mange!

Ret til ændringer forbeholdes
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Arr. SSF Vanderup/Jørl

Invitation til Lottoaften  
Den 19. november klokken 19.00. 
 

 
Alle medlemmer i SSF Vanderup/Jørl Distrikt inviteres 
til en hyggelig aften med hele familien.  
 
Vil du vinde en gås, en and eller måske en ud af 3 
hovedgevinster? Så glæder vi os til at se dig på skolen i 
Vanderup. 
 
Du medbringer selv dine drikkevarer (ingen alkohol). 

Børn er også velkomne. 
Du bedes tilmelde dig ved senest den 
15.11.2021 at ringe til Bodil 04606/500 eller Carolin 
0172/4280982.  

BINGO 
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SSW Vanderup-Jørl

Generalforsamling

Heldigvis var reglerne omkring 
Corona lempet således, at vi den 
15.september kunne afholde gene-
ralforsamling. Dejligt at kunne mø-
des igen! Vi var noget spændte på, 
hvor mange af vore medlemmer, 
der ville møde op. Det var der 7, 
der gjorde. Ud af 38 medlemmer er 
det immervæk 18,4 %. Svend Wip-
pich var mødeleder, stemmetæller 
og protokolfører. Stor tak for det.

Under formandens beretning var 
jeg inde over debatten om en mulig 
deltagelse i forbundsdagsvalget 
2021. På landsmødet den 19.sep. 
2020 stemte 66 deltager for en 
deltagelse, mens 41 sagde nej og 
4 afholdt sig. Der med var delta-
gelsen afgjort! Nu skulle der så 
findes egnede kandidater. Rigtig 
mange stillede sig til rådighed til 
en listeplads. Glædeligt mange 
unge. Og hele 3 ønskede at være 
spidskandidat. Så på landsmødet 
den 8.maj var der kampafstemning 
mellem Stefan Seidler, Sybille Nitch 
og Maylis Rossberg. Resultatet 
blev Stefan på 1. plads, Maylin 
på 2.plads og Sybille på 3. plads. 
Personligt havde jeg håbet på, at 
Maylin blev vores spidskandidat. 
Hun holdt en brandtale, der gik lige 

ind. Hun er ung og en kvinde. Men 
Stefan er bestemt også kompe-
tent og tilsammen er de tre et godt 
team. Vi har en liste vi kan være 
stolte af ! Selv om ikke alle med-
lemmer er enige om, hvorvidt SSW 
skal til Berlin eller ej, så synes jeg 
vi skal bakke op om den beslutning. 
Jeg er overbevist om, at en enkelt 
kan gøre en forskel i Berlin, ligesom 
Berthold Bahnsen og min far gjorde 
det i Kiel. Vi kan kun opnå gode 
resultater ved at stå sammen!

På et kommunerådsmøde blev vi 
fra SSW spurgt om, vi vidste, hvad 
der skal ske med Skoleeforeningns 
bygninger i Vanderup. Vi kunne 
fortælle, at de for tiden benyttes af 
2 udegrupper fra Store Vi-Vanderup 
Børnehave og at de danske for-
eninger har fået et foreningslokale i 
skolebygningen. Hvad der skal ske, 
når tilbygningen i Store Vi er færdig 
og grupperne flytter tilbage, har vi 
ingen kendskab til. Kommunerådet 
gav udtryk for, at hvis Skolefor-
eningen så var interesseret i at 
afhænde bygningerne, så vil kom-
munen gerne erhverve dem til brug 
for alle foreninger m.m. i Vanderup. 
Man tilkendegav, at man var indstil-
let på, at vi kunne beholde vores 
foreningslokale og at der ville blive 
taget hensyn til mindretallets behov 
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SSW Vanderup-Jørl

for brug af gymnastiksalen. En god 
løsning for os! Vi lovede at tage 
kontakt til Skoleforeningen. Hvil-
ket vi så gjorde skriftlig den 23.05. 
Og vi fik så svar den 14.juni. Her 
fremgik det, at man ikke har nogle 
aktuelle planer om at afhænde byg-
ningerne og at man ikke kunne sige 
noget om, hvornår det evt. kunne 
blive aktuelt. Men, at man ville have 
vores henvendelse i baghovedet, 
hvis man på et tidspunkt ikke læn-
gere havde brug for bygningerne.

Vores medlemstal på 38 er stabilt 
(det havde vi også i 2018). Men det 
er absolut påkrævet, at vi får tilført 
nogle yngre mennesker, der har lyst 
til at engagere sig i kommunalpoli-
tik!!!

Sluttelig en stor tak til mine partifæl-
ler i kommunerådet og dets udvalg 
for godt konstruktiv samarbejde og 
tak til jer alle for god opbakning.

Herefter var der valg. Det lykkedes 
os at få valgt en bestyrelse med 2 
bisiddere. Flere bisiddere kunne det 
ikke blive til, ligesom vi ikke fik valgt 
suppleanter. Men i forhold til frem-
mødet – godt gået . Formand :Bodil 
Meyer, næstformand: Rolf- Dieter 
Lippert, kasserer: Aage Jensen, 

bisiddere : Hanne Schuch og Uve 
Piepgras. TAK til jer alle.

Herefter berettede Rolf Dieter bl.a. 
følgende fra kommunerådsarbejdet:
Maj sidst år kunne vi starte byg-
geprojektet på Thingweg. Hvor vi 
på den 3.400 qm store byggegrund 
vil bygge 18 socialboliger. Lejlighe-
derne er på mellem 50 og 90 qm, 
( 1 personer og op til 4 personers 
lejligheder). Der kræves en ”Wohn-
berechtigungsschein” for at kunne 
leje sig ind. I august holdt vi et lille 
rejsegilde og i april i år var byg-
geriet færdiggjort. I maj flyttede de 
første beboere ind og 16 lejligheder 
er nu udlejet.

Der har været en del travlhed om-
kring badesøprojektet. Der er blevet 
bygget et ”Multifunktionhus”, hvor 
også DLRG får opholdssted. Men 
selve åbningen af det nye badested 
bliver desværre ikke til noget i år, 
da selve stranden og vandzonen 
ikke er færdig på forsvarlig vis.

Kamplang III, det sidste boligkvarter 
med 36 grunde, som alle er solgt 
og 33 allerede bebygget, bliver nu 
i oktober færdiggjort med fortov og 
beplantning.
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Ingo’s
Fahrrad-Schmiede
Reparatur und Service  04606 - 965980

Ingo Andresen
Flensburger Str. 20a  -  24997 Wanderup

Her er plads 
til DIN annonce!

Kontakt: Redaktionsudvalget
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SSW Vanderup-Jørl

Der bliver bygget meget her i Van-
derup, både Wohnpark Wanderup, 
på det gamle HG område, og der er 
gang i et område, som kaldes Alter 
Meiereigraben . Kommunen vokser 
og jeg er spændt på, hvornår vi når 
de 3.000 indbygger.

Samarbejdet i kommunerådet klap-
per ganske godt, på nær en sag, 
hvor vi absolut ikke er enige. Der 
skal bygges 3 nye vindmøller øst 
for B 200. En ældre beslutning i 
kommuneråde siger, at der ikke må 
bygges flere vindmøller øst for B 
200. Det er blevet afvist. Landes-
planung har godkendt dem.Så har 
et flertal kommunerådet bøjet sig 
og sagt ja. Det har vi fra SSW ikke 
kunne få os til. Vi har ikke brug for 
flere vindmøller, der bliver slået fra 
til tider, hvor de ikke kan komme af 
med strømmen, men alligevel skal 
der betales for det, og er med til 
at gøre Slesvig-Holsten til det land 
med den højeste strømpris i Tysk-
land.

Der var ingen ordmeldinger under 
eventuelt, så jeg kunne afslutte mø-
det med en tak til alle fremmødte.

Forbundsdagsvalget

Diskussionerne om valgprogram-
met og de mange ændringsforslag 
fra mange forskellige SSW med-
lemmer gav partiet et indholdsmæs-
sigt løft. Et flot valgprogram blev 
et godt udgangspunkt for SSW`s 
valgkampagne. En som ikke er set 
før i partiets historie. SSW`s valg-
hjælpere sørgede for at over 6.000 
valgplakater med vores kandidater 
og kernekrav blev hængt op i hele 
Slesvig-Holsten. Aldrig før har man 
set så mange SSW-bannere og pla-
kater hængende i Sydslesvig. SSW 
kandidaterne og deres valghjælpere 
førte en intens gadevalgkamp i over 
6 uger . Den blev suppleret med 
en flot digital valgkamp af spids-
kandidaterne og af partiet samt af 
radio- og fjernsynsspots. På den 
måde lykkedes det SSW at blive 
synlig i valgkampen. Vi oplevede 
en positiv stemning i valgkampen. 
Men hvordan ville vælgerne for-
holde sig til SSW i en forbunds-
dagsvalgkamp? Søndag aften 
den 26. september fik vi svaret!                                                                                    
Forbundsdagsvalget har været 
en stor succes for SSW. 
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Med 55.578 og 3,2% af anden-
stemmerne kom Stefan Seidler ind i 
forbundsdagen. Stort tillykke Stefan 
! Det bliver ikke en nem opgave 
ene mand at markere SSW`s politik 
i Berlin. Men med over 55.000 
vælger og et enigt parti i ryggen 
samt en positiv offentlighed skal 
du nok klare det! Overalt fik SSW 
en stemmefremgang i forhold til 
landdagsvalget 2017. Med 55.578 
stemmer til forbundsdagsvalget 
får SSW de kommende 4 år ca. 
55.000 Euro hvert år mere i tilskud 
fra Berlin. Der med går partiets øko-
nomi styrket ud af forbundsdags-
valget. Hvilket sikkert vil udvikle sig 
positivt på landdagsvalget 2022 og 
kommunalvalget 2023. Ligesom 
valgresultatet, valgkampagnen og 
de erfaringer vi har gjort os med 
valgkampagnen vil gøre det!  I løbet 
af de få uger valgkampen varede 
fik partiet over 50 nye medlemmer. 
Der med er det bekræftet, at en 
deltagelse i forbunddagsvalget og 
den der med forbundne politiske 
opmærksomhed kan aktivere flere 
medlemmer og bidrage til en stig-
ning af medlemmer. Aldrig før har 
en SSWU generation blandet sig 

så meget i moderpartiets debatter 
og præget SSW  med egne kandi-
dater og politisk indhold som den 
aktuelle generation. De seneste 
valg til distrikts- og amtstyrelser 
viser at dette fortsætter, idet mange 
SSWUer lader sig vælge ind i 
bestyrelserne. Det tegner godt for 
SSW`s fremtid. Gid det også bliver 
sådan i Vanderup!

I Vanderup blev der afgivet 1247 
gyldige stemmer (ud af 2089 stem-
meberettigede). 
Her af fik CDU 31,1 %, 
SPD 20,4 %, de grønne 21,3 % 
og SSW 8,1 % . Beskæmmende at 
AFD fik 4,9 % (det er 4,9 % for 
meget) af 1. stemmerne. 
Af  2. stemmerne fik CDU 23,8 %, 
SPD 23,6 %, de grønne 14,9 , 
SSW 13 % og AFD 5,7 % (øv!) 

Tak til alle,der på den ene eller 
anden måde har bidraget til dette 
for SSW fantastiske valgresultat!

Bodil Meyer 

SSW Vanderup-Jørl
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Mødekalender
Ret til ændringer forbeholdt

Dag Dato Emne Mødested Tid

Søndag 14.11. Gudstjeneste med efterfølgen-
de kransenedlæggelse Vanderup Kirke 10:00

Torsdag 25.11. Bogbussen kommer Vanderup Skole 14:00-14:30

Mandag  6.12. Adventsgudstjeneste med 
Helligåndskirkens Kor Tyske Kirke 20:00

Lørdag 11.12. SSF - Julefrokost Vanderup Skole 18:00

Lørdag 25.12. Julegudstjeneste Vanderup Kirke 10:00

Torsdag 20.01. Bogbussen kommer Vanderup Skole 14:00-14:30

Torsdag 17.02. Bogbussen kommer Vanderup Skole 14:00-14:30

Torsdag 21.04. Bogbussen kommer Vanderup Skole 14:00-14:30

SKOLENS / BØRNEHAVENS JULEFERIE 

Første feriedag Første feriedag   torsdag den 23. december
Sidste feriedag   onsdag den 5. januar 2022
Første lukkedag onsdag den 23. december
Sidste lukkeddag  torsdag den 31. december
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Vanderup Menighed

Gudstjeneste

Gudstjenester i Vanderup kirke:

Søndag, 14. november kl. 10.00 
Volkstrauertag sammen med 
den tyske menighed. Se omtalen 
nedenunder.

Lørdag, 25. december kl.10.00 
julegudstjeneste

Arrangementer

Den 6. december i Vanderup er 
der adventsgudstjeneste med 
Helligåndskirkens kor kl. 20.00 i 
den tyske kirke. Med efterfølgende 
traktement på den danske skole.

Der er planlagt eftermiddags-
gudstjenester en søndag hver 3. 
måned kl. 15.00 med efterfølgende 
kirkekaffe på skolen. Se kirkebladet!

Vi ønsker jer allesammen en 
rigtig god advents- og juletid

Rolf-Dieter, Karen, Peter og Hanne

National sorgens dag / 
Volkstrauertag den 14.11.2021

Vanderups Danske Menighed 
og den tyske Kirchengemeinde 
Wanderup, er i år igen gået 
sammen om at afholde en fælles 
Gudstjeneste på denne søndag 
kl. 10.00 i Vanderup Kirke og efter 
Gudstjenesten kransenedlæggelse 
ved mindestenen.

National sorgens dag er næsten 
100 år gammel. Den blev 
introdukseret i 1922, for at mindes 
de mange milioner ofre under 1. 
verdenskrig. Omkring 9,4 millioner 
mennesker døde på slagmarkerne 
inden for de første 4 år og en 
hel generation unge mænd blev 
udslettet. I Sønderjylland deltog 
mere end 30.000 dansksindede 
Sønderjyder i tysk krigstjeneste. 
Ialt faldt der ca. 5300 mænd 
fra Sønderjylland i den tyske 
krigstjeneste.
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Konfirmation

Kære konfirmander og forældre

DU  KAN NÅ DET ENDNU !!!!
DU KAN STADIG NÅ AT 

BLIVET INDSKREVET TIL DIN 
KONFIRMATION I 2022

MELD DIG TIL PRÆSTEN 
ELLER DIT MENIGHEDSRÅD 

Konfirmationen 2022 fejres 
den 15. maj kl. 10.00

Vi glæder os til at se dig i din kirke.

KONTAKT
Menighedsrådet i Vanderup:

Menighedsrådsformand: 
Hanne Schuch
tlf. 04606 1333
mobil 0178 1333650 
hanneschuch@googlemail.com

Protokolfører: 
Rolf-Dieter Lippert
telefon tlf. 04606 544
mobil 0172 4106897
lippertRD@t-online.de

Bisidder: 
Karen Lippert
tlf. 04606 544
 
Suppleant: 
Peter Sindberg
tlf. 04606 444

Præst: 
Ronald Risvig
tlf. 04638 80131
risvig@kirken.de

Kasserer: 
Kirsten Röpke
tlf. 0461 96561

Kikens kontonummer  
DE 69 2152 0100 0000 0182 87

Få meddelelser direkte

Kom med på en e-mail liste. 
Det fælles menighedsråd vil 
gerne have så mange e-mail 
adresser som muligt, så vi af 
den vej kan sende meddelelser 
til menighedernes medlemmer 
f.eks. ved arrangementer eller 
med oplysninger der ikke kunne 
nå at komme med i kirkebladet. 
Vi håber, du vil sende din e-mail 
adresse til formanden for det fælles 
menighedsråd Hanne Schuch,  
hanneschuch@googlemail.com 
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Skriv følgende i mailen: 

Jeg giver Ugle Herreds menighedsråd og præst ret til at sende 
mig e-mail vedr. arrangementer og gudstjeneste ved de tre 
menigheder. Dog sådan, at ingen andre kan end jeg selv kan 
se min e-mail adresse og under løfte af, at e-mail adressen ikke 
videre gives til tredje part. 
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Der inviteres til 
Adventskoncert 

med Helligåndskirkens Kor 
Mandag, den 6. december 2021, kl. 20.00 

i kirken i Vanderup 
 

Helligåndskirkens Kor fra Flensborg 
synger traditionen tro igen i Vanderup kirke. 

Korets leder Stephan Krueger spiller orgelstykker 
imellem sangene 

og der bliver lejlighed til at synge et par fællessalmer. 
Vi glæder os igen til en dejlig aften 

 

 
Arrangører: 
Den danske menighed i Vanderup og SSF Vanderup/Jørl 
 
Corona retningslinjer i forhold til aktuelt gældende regler. 
Medbring attest/bevis. 

Ret til ændringer forbeholdes 
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Bogbussen kommer til:  
 

Jaruplund – Vanderup bogbus café -  
Barderup - Frørup/Oversø  

  
  følgende torsdage: 

Telefon: 0461 — 86 97 150  e-mail: bus@dcbib.dk                                                                                                                               ret til ændringer  forbeholdes 

2021= 
19. august 
16. september 
28. oktober 
25. november 
 
2022= 
20. januar 
17. februar 
17. marts 
21. april 
19. maj 
23. juni 
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 Nyttige adresserNyttige adresser

Sydslesvigsk Forening (SSF)
Formand 
Carolin Methmann
04606 7014037
methi1963@gmail.com

Sydslesvigsk Vælgerforening 
(SSW)
Formand
Bodil Meyer
04606 500
aagejensen@t-online.de

Kvindeforening
Hviler siden februar 2020.

Vanderup Ungdomsforening 
(VUF)
Formand
Tom Nissen

Dansk Sundhedsstjeneste
Hjemmesygeplejersken fra Dansk 
Sundhedstjeneste kan kontaktes på 
tlf. 0461 570580

Kirken
Menighedsrådsformand
Hanne Schuch
04606 1333
0178 1333650
hanneschuch@googlemail.com

Sognepræst:
Ronald Risvig
04638 80131
risvig@kirken.de

Børnehaven
Leder
Betina Wagner
04604 400
betina.wagner@skoleforeningen.org

Samarbejdsrådsformand
Judith Zierberg

Store Vi-Vanderup Danske Skole
Inspektør
 Henner Bock 
04604 987218
Henner.Bock@skoleforeningen.org

Samarbejdsrådsformand
Claudia Miscke

Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementerne. 
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde i offentlighedens  
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.
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Tel (04606) 96312
www.alteschulewanderup.de

Alte Schule Wanderup · Familie Michelsen
Flensburger Straße 19 · 24997 Wanderup
Fax (04606) 96360 · Mobil (0172) 4559905

info@alteschulewanderup.de

· KALTE PLATTEN
· BELEGTE BRÖTCHEN
· KALTE UND WARME BÜFFETS
· WARME SPEISEN
· COCKTAILMOBIL
· GRILLMOBIL
· PASTAMOBIL
· MITTAGSTISCH

· AUSSENVERANSTALTUNGEN
· JEGLICHER ART VON DER 
 PLANUNG BIS ZUR AUSFÜHRUNG
· DAS LEHRERZIMMER BIETET
  PLATZ FÜR BIS ZU 30 PERSONEN
· PARTYRAUMVERMIETUNG
· FESTZELTVERMITTLUNG

Was wir alles machen:
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• Lottoannahmestelle
• Präsentkörbe 

• Getränke auf Kommission
• Lieferservice

• Wäscherei
• Druckerpatronen
• Ausschankwagen

• Partyservice
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Tal med os
- vi rådgiver dig gerne:

Union-Bank AG
Große Straße 2 / 24937 Flensburg

Telefon +49 461 8414-0 / Telefax +49 461 8414-290
info@unionbank.de / www. unionbank.de

Profiter også du af Union-Bankens
omfattende ydelser til din daglige økonomi: 

personlig service
faglig kompetence
målrettet rådgivning
individuelle finansieringskoncepter
teknisk komfort døgnet rundt





naturbelassenen

feinsten Rohgewürzen 
-

Fleisch und Wurstwaren

aus bestem Fleisch, Zusatzstoffen,

-
und sonst N I X !!

Räucherlachsspezialitäten

Wanderup
Husumer Straße 1

Thordsen
Fleisch-Wurst-Räucherlachs

Fleisch ● Wurst ● Partyservice  ● Räucherlachs

Unser Partyservice bietet Ihnen
- Kalte und warme Buffets
- Kalte Platten
- Smørrebrød  
- Original Wanderuper Räucherlachsspezialitäten
- Warme Gerichte und vieles mehr!

Husumer Straße 1                  
24977 Wanderup                         

0 46 06 / 96 55 96
Verkauf ab Produktion
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Sie haben die Party 04606-96 55 96 wir den Service !

Bei uns erhalten Sie auch 
Bio und Bioland Fleisch- und Wurstwaren

Unsere Partyservice-Angebote sind selbstverständlich 
auch in Bio & Bioland Qualität lieferbar

DE-ÖKO-006

info@da-ist-die-sau-los.de


