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SSF Vanderup-Jørl

Kære medlemmer

Overalt blomstrer vintergækker, 
krokusser, påskeliljer og tulipa-
ner og solen skinner. Det er en-
delig forår! 
Grundet Covid-19 har det væ-
ret en lang og hård vintersøvn, 
men nu bliver dagene lysere, og 
vi ser frem til at komme ud og se 
hinanden og opleve noget sam-
men. Efter i lang tid ikke har kun-
net afholde nogle arrangementer, 
lempedes restriktionerne såle-
des, at vi kunne invitere Store 
Vi-Vanderup skoles forældre og 
børn, alle medlemmer, bedste-
forældre og børnebørn til en  
Heksefest på Vanderup Skole  
den 29. oktober kl. 17.00. Det 
blev et velbesøgt (over 60 del-
tagere) og godt arrangement. 
Vi fik besøg af en ægte heks, 
der underholdt med at fortælle 
nogle fabler og lidt tryllerier og 
satte gang i nogle hekselege. Vi 
sluttede af med at spise hekse-
suppe og uhyggelige pølsebrød 
ude ved bålet. Det var tydeligt, at 
børn og voksne i den grad nød 
endelig igen at mødes og hygge 
sig sammen. 

Vi havde herefter i stedet for  
vores sædvanlige lottoaften på 
Vesterkrug planlagt bingospil for 
vore medlemmer og familie i for-
eningslokalet den 19. november, 
en adventskoncert i kirken og  
den 11. december vores jule- 
frokost. Så dukkede der en ny 
Covid-19 variant op og følge her-
af nye restriktioner. Så disse ar-
rangementer måtte vi aflyse. 

Det lykkedes dog den 4. novem-
ber at få gang i en Kreagruppe, 
der mødes den 1. torsdag i hver 
måned i foreningslokalet for at 
hygge sammen med hver især 
deres håndarbejde, udveksle er-
faringer og ideer. 
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Den 28. april afholder vi vores  
generalforsamling. Da vi ikke 
kunne afholde generalforsamling 
sidste år, er der valg til samtlige 
bestyrelsesposter. Vi ser frem til, 
at I vil møde talstærkt op og sæt-
te jeres præg på, hvordan for-
eningens fremtidige arbejde skal 
se ud. Invitationen hertil følger, li-
gesom I vil modtage en invitation 
til vores årsmødearrangement 
fredag den 10. juni.

I ønskes alle et dejligt forår.

Bodil Meyer

SSF Vanderup-Jørl

Eksempel fra Kreagruppen
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SSF Vanderup-Jørl

Efter, at Jugendzentrum i 2018 
var flyttet over i det nybyggede 
Bildungscampus blev to rum i 
den gamle skolebygning fra 1859 
ledige.
Heimatmuseum, der hidtil kun 
havde til huse i den gamle lærer-
lejlighed, kunne således udvides. 
Under ledelse af Rüdiger Wam-
ser og Wilhelm Rabe gik en grup-
pe på 6 i gang med at indrette 
de 2 gamle klasseværelser. Det 
store rum, som tidligere husede 
1. - 4. klasse, blev indrettet til en 
dagligstue, som den typisk så ud 
i 50erne. Her kan man slå sig ned 
og nyde de mange gamle ting, 
f.eks. bladre i et gammelt Otto- 
katalog fra 1954, se på gamle 
broderier, kniplinger, urtepotter 
og forskelligt porcelæn. Mange 
vil sikkert, ligesom jeg, nikke 
genkendende til det ene og an-
det og tænke: ”Det stod der også 
hjemme hos min bedstemor/ol-
demor”. I det andet rum, hvor 5.-
9. klasse havde haft hjemme, fik 
alle eksisterende foreninger m.m. 
i Vanderup mulighed for at udstil-
le deres virke og historie på for-
skellig vis. Stor tak til Anders og 
Signe for den flotte udstilling om 

de danske foreninger og institu-
tioner. Man kan gå ind i et køkken 
med alle de gamle husholdnings-
apparater og køkkenredskaber. 
Eller i et klasseværelse, som 
det så ud i gamle dage. Her  
kan man bl.a. prøve på at skrive 
på en skifertavle, som alle elever 
dengang var udstyret med. Der 
er en udstilling af udstoppede 
hjemlige dyr. Alle de gamle hånd-
værk er udstillet i sidebygningen. 
Her kan man afprøve mange 
ting, idet de fleste redskaber sta-
dig fungerer.
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SSTTOORREE  VVII--VVAANNDDEERRUUPP  BBØØRRNNEEHHAAVVEE  
Störtebekerweg 3 * 24969 Großenwiehe 

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

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

Jeg er virkelig imponeret over, 
hvor alsidig og fortællende udstil-
lingerne er. Man får et grundigt 
indblik i Vanderups historie. Jeg 
kan på det varmeste anbefale et 
besøg af vores Heimatmuseum. 
Det vil også være en spændende 
oplevelse for jeres børn/børne-
børn. 

Heimatmuseum holder åbent 
hver lørdag fra kl. 14.30 til 17.00. 
På telefonnr.: 1087 eller 283 kan 
man aftale en fremvisning på 
andre tidspunkter.

Bodil Meyer

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

På børnehavens vegne
Betina



 8

SSW Vanderup-Jørl

Den 8. maj er der landdagsvalg. Så 
det er nu, vi skal ud og overbevise 
vælgerne om, at et valg på SSW er 
et rigtig godt valg for dem selv og for 
Slesvig-Holsten. Det har vi bevist 
masser af gange – i landdagen, i by-
erne, i kredsene og i kommunerne. 
SSW – det kan du stole på! Selv-
om der er opnået meget, er der sta-
dig nok at tage fat på og derfor har 
SSW på landsmødet 5.03. besluttet 
et omfattende og godt valgprogram 
til landdagsvalget den 8. maj 2022. 

Kun, hvis SSW bliver stærkt repræ-
senteret i den nye landdag, kan de 
mange valgkrav omsættes. Under-
støt derfor SSW. Hver stemme er 
afgørende.         

Derfor giv SSW begge jeres stem-
mer den 8. maj. Men husk på, at det 
er 2. stemme, der er afgørende for, 
hvordan landdagen bliver sammen-
sat. Lad os alle i fællesskab fortælle 
dette gode budskab til familie, ven-
ner, bekendte og naboer.

”Nach der Wahl ist vor der Wahl.”

Året efter er der så kommuneråds-
valg og allerede i slutningen af dette 
år skal vi have vores liste klar. Da 
indbyggertallet i Vanderup er steget, 
skal vi have 3 valgkredse. Dvs. vi 
skal opstille 9 kandidater. Vi håber  
at kunne finde frem til mennesker, 
der har lyst til at engagere sig i SSW 
og i kommunalpolitikken til gavn for 
borgerne i Vanderup. Glæder os til 
at høre fra jer!

Mange hilsner
Bodil Meyer

Dit 
mindretal.
Dit parti.

Dit 
mindretal.
Dit parti.

Dit 
mindretal.
Dit parti.



 9

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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Store Vi-Vanderup Danske Skole

Det ikke forsømte forår.

På Store Vi-Vanderup Danske Skole 
er foråret trukket ind. Hele vinteren 
har været meget præget af restrik-
tioner og begrænsninger i forhold til 
pandemien. Det har vi været meget 
kede af. Derfor glæder vi os over de 
lettelser, der er kommet og der er 
udsigt til.

Fællesskab og samvær er noget, der 
kommer til at have en særlig værdi i 
de kommende uger og måneder. Vi 
må være sammen igen hele skolen, 
og der er endda udsigt til, at vi får lov 
til at se hinanden smile igen. 

Vi har brugt tid på at rydde pænt op 
på skolen sammen. Vi er ved at fin-
de et alternativ til den skoleudflugt 
vi skulle aflyse i starten af februar. 
Indskolingen og børnehavens før-
skole planlægger fælles aktiviteter. 
Og til sommer afslutter vi skoleåret, 
ved at tage på lejrskole til Vesterled 
hele skolen.

Vores SFO er også for alvor vågnet 
op efter restriktionerne. Det em-
mer af glade børn, der laver lektier, 
bygger huler, arbejder kreativt eller 
spiller spil. Det er meget tydeligt at 
se, hvordan børnene nyder at være 
sammen uden for undervisningen.

Med venlig hilsen
Henner Bock
Skoleleder
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Nu kommer slynglerne igen!! Promenadeorkestret LAUSENIANA - som af de fleste nok er 
bedre kendt under navnet ”Slyngelorkestret” - er et fælles jysk underholdningsorkester, hvis 
formål er at skabe musikglæde og holde den lødige underholdningsmusik levende.  

LAUSENIANAs repertoire er vidtspændende - fra Københavnermarch, Lagunenwalzer til 
vore dages moderne musicaltoner - men det er altid den glade, livsbekræftende musik, der 
spilles.  
Da vi desværre i januar 2021 og 2022 har måttet aflyse den festlige og traditionelle nyt-
årskoncert i Holmberghalle, glæder SSF Harreslev Distrikt sig over nu at kunne invitere til 
koncert med Promenadeorkestret Lauseniana. 
Som solist får vi igen fornøjelsen af sopranisten Cassandra Lemoine, som allerede har været 
med i 2019. 

Billetsalg: ssf-billetten.de, +49 461 144 08 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, 
sh:z Ticketcenter Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro Peelwatt Marie-Curie-Ring 39 FL eller 
ved indgangen.

Musik af / Musik von
Frederiksen • Offenbach • Strauss • Stolz • Lumbye • Alford • Elgar

Lloyd Webber • Rodgers/Hammerstein • Peter • Menken

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

Harreslev
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encier: Jesper Rahbæk Jespersen

Dirigent: Jørgen Fuglebæk

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

Öffentlichkeitsarbeit 
Wir weisen darauf hin, dass von der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und veröffentlicht werden. Die Aufnahmen dienen dem Zweck der analogen und digitalen Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund berechtigter 
Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f. DSGVO. Veranstaltungsgästen, deren Identifizierung auf diesen Aufnahmen wegen konkreter persönlicher Gründe unzumutbar wäre, steht ein Widerspruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu.

Lørdag/Samstag 14.05.2022 - 15:00
Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg
OBS! Nyt spillested til at kunne overholde covid-19 restriktionerne/
Neue Spielstätte um die Covid-19 Beschänkungen einhalten zu können

Lørdag 
14. maj 2022 
kl. 15.00 
i Tyske Hus

PRISGRUPPE PRIS REDUCERET PRIS
1 (rk. 7-18) 20,- (24,-) 10,- (12,-)
2 (rk. 1-6) 18,- (22,-)   9,- (11,-)
3 (rk. 19-24) 16,- (20,-)   8,- (10,-)

Alle priser er i euro og inkl. gebyr. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. 

Erstatningskoncert
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Mødekalender
Ret til ændringer forbeholdt

Dag Dato Emne Mødested Tid

Torsdag 07.04. Kreagruppe Foreningslokale 19:00

Søndag 10.04. Palmesøndag med en kort 
vandring efter gudstjenesten Tarp Kirke 10:00

Torsdag 14.04. Skærtorsdag med fetsligt dæk-
ket bord efter gudstjenesten Jaruplund Kirke 19:00

Fredag 15.04. Langfredag - Gudstjeneste Tarp Kirke 10:00

Søndag 17.04. Påskedag - Gudstjeneste Tarp Kirke 10:00

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

Torsdag 28.04. SSF-Generalforsamling

Søndag 01.05 Gudstjeneste Jaruplund Kirke 10:00

Torsdag 05.05. Kreagruppe Foreningslokale 19:00

Søndag 08.05 Landdagsvalg

Søndag 15.05. Konfirmation Tarp Kirke 10:00

Torsdag 19.05. Bogbussen kommer Vanderup Skole 14:00-14:30

Søndag 22.05. Gudstjeneste med 
indvielse af klokketårnet Tarp Kirke 11:00

Torsdag 02.06. Kreagruppe Foreningslokale 19:00

Søndag 05.06. Pinse - Gudstjeneste Jaruplund Kirke 10:00

10.06.-12.06. De danske Årsmøder 
i Sydslesvig

Fredag 10.06. ÅRSMØDE i Vanderup Foreningslokalet 16:30

Søndag 19.06. Gudstjeneste Tarp Kirke 10:00

Torsdag 23.06. Bogbussen kommer Vanderup Skole 14:00-14:30
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SKOLENS PÅSKEFERIE 

Sidste skoledagSidste skoledag  fredag den 1. april 2022
Første skoledag tirsdag den 19. april 2022

D E  D A N S K E  Å R S M Ø D E R  ·  1 0 - 1 2  J U N I  2 0 2 2
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SYDSLESVIG: MIT VALG
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Vanderup Menighed

Kære alle

Vi er nu igen i den situation, at vi 
skal have ansat en ny præst. Stillin-
gen bliver slået op ved påsketid, og 
vi håber, at den nye præst kan starte 
pr. 15.7.2022. 
Indtil da vil vi få hjælp af Slesvigs 
nuværende præstevikar, Arndt Jes-
sen Hansen, tidligere domprovst i 
Viborg. Han overtager præsteger-
ningen i Ugle Herred; men kun på 
halv tid, og det betyder, at vi kun kan 
holde gudstjeneste hver anden søn-
dag, enten i Tarp eller i Jaruplund. 
Konfirmandforberedelsen vil fort-
sætte, dåb, vielser og begravelser 
vil være mulig som ellers.
I Vanderup tilbyder vi til hver guds-
tjeneste og andre arrangementer 
kørselsordning. Dvs. ring til Hanne 
Schuch tlf. 1333 eller Rolf-Dieter  
Lippert tlf. 544, hvis du gerne vil 
med til gudstjeneste i Tarp eller  
Jaruplund. Se opslagstavlen med 
dato og sted for gudstjenester, ved 
den tyske Kirke i Tarper Str. 6 i  
Vanderup.
Menighedsrådet i Vanderup ønsker 
jer alle en glædelig påske og en god 
sommer.

Karen og Rolf-Dieter Lippert, 
Peter Sindberg og Hanne Schuch

SÆT KRYDS I KALENDEREN 
ALLEREDE NU!

GENERALFORSAMLING ER FLYTTET!

DEN ENDELIGE DATO ER FASTLAGT 
TIL DEN 16. JUNI 2022 

TID: KL. 19.00
STED OPLYSES MED INVITATIONEN.
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ARRANGEMENTER

Søndag 10. april 2022
Palmesøndag – Gudstjeneste 
kl. 10.00 i Tarp Kirke
Palmesøndag inviteres der til en kort 
vandring efter gudstjenesten. Først 
drikker vi kirkekaffe sammen; der-
næst vandrer vi i den skønne natur, 
ikke længere end, at alle kan være 
med. Til sidst bydes der på suppe – 
hen omkring kl. 13.

Torsdag 14. april 2022
Skærtorsdag – Gudstjeneste 
kl. 19.00 i Jaruplund Kirke
Skærtorsdag holdes gudstjenesten 
om aftenen – kl. 19. Efter gudstjene-
sten vil der være et festligt dækket 
bord med brød, druer og frugt samt 
god rødvin. 

Fredag 15. april 2022 
Langfredag – Gudstjeneste 
kl. 10.00 i Tarp Kirke med læsninger 
om Jesus lidelser med reflektion.

Søndag 15. maj 2022 
Konfirmation – Gudstjeneste 
kl. 10.00 i Tarp Kirke

Søndag 22. maj 2022
Indvielse af klokketårnet 
ved Tarp Kirke 
Gudstjeneste kl. 11.00 i festtelt i 
præstegårdshaven med efterfølgen-
de indvielse af klokketårnet og spis-
ning. Invitation følger.

Søndag 5. juni 2022 
Pinse – Gudstjeneste 
kl. 10.00 i Jaruplund 
med indskrivning af konfirmander 
til året 2022-2023.

HYGGEEFTERMIDDAGE

Onsdag 4. maj 2022 
kl. 15.00 i Tarp Kirke
Hannah Arendt – liv og tænkning
På selve befrielsesaftenen skal vi 
høre om den tysk-jødiske filosof 
Hannah Arendt, der må flygte fra 
nazismen i Tyskland; hun refererer 
retssagen mod Eichmann og slår sit 
navn fast som en af de store tæn-
kere i det 20. århundrede.

Tirsdag 31. maj  2022 
kl. 15.00 i Jaruplund Kirke  
„Den historiske udvikling af 
Sliens økologiske tilstand“

Her vil Svend Duggen fra A. P. Møl-
ler Skolen fortælle om Den seneste 
udvikling og den historiske udvikling 
af Sliens økologiske tilstand.



 16

Kære konfirmander, kære forældre

Tarp, Jaruplund og Vanderup danske menigheder
vil gerne invitere dig/jer til konfirmandindskrivning.

Pinsesøndag den 5. juni 2022       
til gudstjenesten klokken 10.00 i Jaruplund Kirke.

Denne dag vil der være gudstjeneste 
ved Pastor Arndt Jessen Hansen med efterfølgende 

kirkekaffe og indskrivning til konfirmation 2023.
Husk jeres dåbsattest / Stammbuch.

Er du forhindret i at komme den dag, 
så meld dig til hos præsten eller dit menighedsråd. 

Konfirmation 2023
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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

Sognepræst vikar: 
Arndt Jessen Hansen

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 fæl-
les menighedsråd vil gerne have så 
mange e-mail adresser som muligt, 
så vi af den vej kan sende medde-
lelser til menighedernes medlem-
mer f.eks. ved arrangementer eller 
med oplysninger, der ikke kunne nå 
at komme med i kirkebladet. Vi hå-
ber, du vil sende din e-mail adresse 
til formanden for det fælles menig-
hedsråd Hanne Schuch,  
hanneschuch@googlemail.com 

Skriv følgende i mailen: 

Jeg giver Ugle Herreds menigheds-
råd og præst ret til at sende mig  
e-mail vedr. arrangementer og guds-
tjeneste 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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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 
 

 

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
tom_nissen@gmx.de

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

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

Sognepræst (vikar):
Arndt Jessen Hansen

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:



 21

• 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


