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SSF Vanderup-Jørl

Kære medlemmer

Nu har vi snart sommerferie og 
jeg håber, at I alle kan nyde den.
Efter den lange coronadvale vil vi 
gerne i gang igen og jeg er sikker 
på, at I vil finde et arrangement, 
som I gerne vil deltage i.      
VEL MØDT !!!

Tak for den store opbakning til 
Årsmødet. Det har været en stor 
succes, og det har skudt et sam-
arbejde med skolen og børne-
haven i gang igen, som var gået 
lidt i stå.

Bestyrelsen arbejder på, at vi  
efter sommerferien kan komme 
i gang med forskellige arran-
gementer og jeg håber, at rigtig 
mange vil være med til at hygge 
sig. 
Skulle I ligge inde med en god 
idé, så kom bare med den. 
Vi hører gerne fra jer.

På bestyrelsen vegne ønsker jeg 
alle en rigtig dejlig sommer!

Carolin Methmann
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SSF Vanderup-Jørl

ÅRSMØDET 2022

Den 10.06.2022 kunne vi afholde 
Årsmøde i Vanderup i samarbejde 
med skolen og børnehaven.

Det blev til et par hyggelige timer. 
Børnene fik leget og spillet rund-
bold, de voksne hørte på talerne 
og alle nød vi ildshowet med 
”Weltentor”.

Pølserne blev næsten spist og 
snobrødet ... ja, her blev der 
ikke noget tilovers.

Alt i alt et, for mig, vellykket 
årsmøde.

Tak til alle, som var med til 
at gøre det hyggligt.

På bestyrelsens vegne
Carolin Methmann
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SSF Vanderup-Jørl

GENERALFORSAMLING DEN 28.04.2022

Generalforsamlingen blev som altid indledt med lidt at spise. I år var det 
en lækker ”Käse-Lauch-Suppe”.  Dernæst bød formand Carolin Methmann 
velkommen til de 8 medlemmer og 3 gæster, som var kommet.

Da ordstyreren og protokolføreren var fundet, var det tid til årsberetningen 
og kasseberetningen.

Dernæst var der valg til bestyrelsen og det gav følgende resultat:

Formand for 1 år:  
•   Carolin Methmann blev genvalgt

Næstformand for 2 år:  
•   Dorthe D. Olesen blev valgt, da Bodil Meyer ikke ønskede at fortsætte.

Kasserer:     
•   Aage Jensen ønskede ikke at fortsætte. Ingen kasserer valgt, 
    men Aage passer kassen, indtil vi finder en ny kasserer.

Bisiddere: 
•   Antje Christiansen blev genvalgt
•   Elisabeth Tsakiridis blev nyvalgt medlem

Revisorer:  
•   Anders Schalz Andersen blev genvalgt
•   Peter Sindberg ønskede ikke at fortsætte. Der må findes en ny revisor.

TILLYKKE MED VALGET 
Under punktet eventuelt kunne formand Carolin Methmann overrække en 
gavekurv til Bodil og Aage som tak for deres mangeårige indsats.

I skrivende stund er der fundet en kasserer og evt. en revisor.

Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 28. juli 2022 
klokken 19.30.
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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 
  
 

Sommeren er på vej! Det kan vi tydeligt mærke her i Store Vi-
Vanderup Børnehave.  
Vi nyder madpakken ude på legepladsen, laver vandlege og har 
små projekter i gang omkring planter og dyr i haven.
Fredag den 10.06. har der været hyggeligt samvær til årsmødet i 
Vanderup. Der var både snobrød, grillpølser, rundbold og et fanta-
stisk ildshow. Om søndagen var førskolebørnene i Flensborg, hvor 
de optråde som små løver. Der blev sunget 3 sange og der var en 
rigtig god stemning, og dejligt at se så mange glade mennesker.
Vi glæder os rigtig meget til vores forældrekaffe torsdag den 23.06. 
Vi vil hygge os med kaffe og kager og indvie vores nye vuggestue-
legeplads.
Torsdag den 30.06. holder vi afslutningsfest for 20 førskolebørn. 
Om formiddagen tager børnene på udflugt til Fun Park og om efter-
middagen kommer forældre til kaffe og kager, og efter vores tradi-
tion, bliver børnene ”smidt ud af vinduet” og tages imod af deres 
nye klasselærer.
Vi holder sommerferie den 11.07. – 29.07.22.

Vi ønsker jer en rigtig dejlig og solrig sommer og
vi glæder os til at se jer til sommerfesten lørdag 
den 03.09.22.

På børnehavens vegne
Betina
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Der tilbydes kaffe og kage!  

 

 

 

 

 

 

Kom og få en grillpølse m. brød 

 
Børn kun ifølge med 

en voksen 

HHyyggggeelliiggtt  ssaammvvæærr  mmeedd  
aakkttiivviitteetteerr  ffoorr  bbøørrnn  oogg  
bbaarrnnlliiggee  ssjjæællee 
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SSW Vanderup-Jørl

Forud for landdagsvalget den 8. maj havde vi hængt valgplakater op 
og husomdelt valgmateriale. Lørdag den 7. maj havde vi en valgbod 
ved Nah und Frisch. Det havde CDU også. Vi blev understøttet af 
vores kandidat Sabrina Quäck. En hyggelig formiddag med mange 
gode samtaler. 

Om søndagen gik turen så til Vesterkrug for at aflevere ens stemme. 
Desværre valgte kun 61 % at gøre brug af deres stemmeret - det er 
lavere end i 2017, hvor 64,2 % gik til valg. 

Om aftenen gik det så til stemmeoptælling. En spændende aften. 
Med et for SSW sensationelt resultat. SSW fik 79.300 2. stemmer = 
5,7 % og 48.551 1. stemmer = 3,5 %. 

I Vanderup fik Sarina 168 1. stemmer = 15,7 % og 191 2. stemmer  
= 17,9 %. Der er virkelig grund til at være superstolt af resultatet 
og glæde os over det bedste valgresultat nogensinde. Vi har nu 
4 mandater i landdagen til at varetage vores interesser! Glædeligt 
var også, at AfD røg ud af landdagen. 

Næste år er der så kommunrådsvalg. Og allerede i slutningen af 
dette år skal vi have vores SSW-liste klar. Vi skal gerne have fundet 
frem til 9 kandidater. Vi har hårdt brug for mennesker, der har lyst til 
at engagere sig i SSW og i kommunalpolitikken til gavn for alle  
borger i Vanderup. Navnlig yngre mennesker, således at børne-
familiernes og de unges interesser bliver varetaget af dem, der 
ved, hvor skoen trykker og ikke kun af pensionister!   

Kom frit frem - vi glæder os til at høre fra jer !

Bodil Meyer                                                                                                                          
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Her må 
farvelægges



 10 TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

Fredag  8. juli 2022 · 18:00
Christian Lassens Mindemuseum  
Kupfermühlenweg 4, 24994 Jardelund

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 informations- 
arbejde 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 optagel-
serne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

BILLETTER:

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

i samarbejde med

TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

Inden forestillingen, som foregår foran museet, kan der fra kl. 17.00 
købes en portion græskarsuppe for 3 euro. 
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Her må 
farvelægges
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Mødekalender
Ret til ændringer forbeholdt

Dag Dato Emne Mødested Tid

Fredag 04.08. Hyggeaften med kreativitet og 
spil (afløser kreagruppen) Foreningslokale 19:00

Søndag 07.08. Indsættelsesgudstjeneste ved 
provst Hasse N. Jørgensen Tarp Kirke 14:00

Torsdag 18.08. Bogbussen kommer Vanderup Skole 14:00-14:30

Tirsdag 23.08. Bestyrelsesmøde 19:00

Fredag 26.08. Menigheds udflugt 09:30

Torsdag 01.09. Hyggeaften med 
kreativitet og spil Foreningslokale 19:00

Lørdag 03.09. Sommerfest
Store Vi-
Vanderup Skole 
og børnehave

14:00-17:00

Søndag 25.09. Høstgudstjeneste Tarp Kirke 11:00

Torsdag 06.10. Hyggeaften med 
kreativitet og spil Foreningslokale 19:00

Tirsdag 18.10. Bestyrelsesmøde 19:00

Søndag 30.10. Reformationsgudstjeneste Tarp Kirke 14:00

Torsdag 03.11. Hyggeaften med 
kreativitet og spil 19:00

Lørdag 19.11. Julebagning

Torsdag 01.12. Hyggeaften med 
kreativitet og spil Foreningslokale 19:00

Lørdag 10.12. Julefrokost 20:00
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Her må 
farvelægges
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Vanderup Menighed

Kære alle

Så har vi den glæde at kunne med-
dele, at Ugle Herreds Danske Me-
nigheder har fået ansat en ny præst 
til 1. august 2022. Cand.theol. Nina 
Bjarup Vetter flytter ind i præstegår-
den i Tarp i slutningen af juli måned.

Indsættelsesgudstjenesten afhol-
des den 7. august klokken 14 i Tarp 
Kirke ved Provst Hasse Neldeberg 
Jørgensen. 

Fredag den 26. august har vi plan-
lagt en menighedsudflugt til Røde-
kro, hvor vi skal se altertæppet, som 
Vanderup Kvindeforening har syet  
til Vanderup Danske Menighed i 
1958-1959.

Vi ønsker jer alle en god sommer.

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

ARRANGEMENTER

Søndag 7. august 2022 kl. 14.00 
i Tarp Kirke 
Indsættelsesgudstjeneste
ved Provst Hasse Neldeberg Jør-
gensen, med efterfølgende festligt 
kaffebord.

Fredag 26. august 2022 kl. 9.30
Menighedens udflugt

Søndag 25. september 2022 
kl. 11.00 i Tarp Kirke
Høstgudstjeneste 
med efterfølgende ta’-selv-bord. 
Pris: 7 € 
Invitation med tilmelding følger.

Søndag 30. oktober 2022 kl. 14.00
i Tarp Kirke
Reformationsgudstjeneste
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HYGGEEFTERMIDDAGE

Tirsdag 2. august 2022 
kl. 15.00 i Jaruplund Kirke
Foredrag ved historikeren, dr. phil. 
Lars N. Henningsen: 
”Kampen om de faldnes minde”

Tirsdag 4. oktober 2022 
kl. 15.00 i Jaruplund Kirke  
Foredrag ved Kulturredaktør 
på Flensborg Avis Hans Christian 
Davidsen: ”Forelsket i Flensborg”.

Menighedsudflugt fredag den 26. august 2022 

Vi samles klokken 9.30 fra startstederne: 
Jaruplund Kirke, Tarp Kirke og parkeringspladsen 
bag Vanderup kirke.

Der køres fælles i privatbiler, hvor vi mødes kl. 10.25 
ved Bevaringscenter Sønderjylland, Museum Sønderjylland, 
Voldbrogade 5, Brunde, 6230 Rødekro.

Her skal vi se det flotte altertæppe, som Kvindeforeningen 
i Vanderup har syet til Vanderup Danske Menighed.

Derefter kører vi videre ud i det grønne, hvor vi har fundet 
et godt sted at spise og senere drikke kaffe.

Invitation med tilmelding følger.
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Søndag d. 22. maj kl. 11.00 var der 
fest i kirken i Tarp.
 

Festen startede med en festlig guds-
tjeneste ved vores provst Hasse Nel-
deberg Jørgensen. Under gudstje- 
nesten blev vores nye altertavle præ-
senteret. Efter gudstjenesten blev  
vores klokketårn indviet. Klokketårnet 
blev færdigt bygget, således at klok-
ken kunne lyde første gang i julen 
2019. I månederne derefter lød så 
coronaklokkerne og hvad der dermed 
fulgte af indskrænkninger resulterede 
i at indvielsen først kunne finde sted 
nu d. 22. maj 2022. Vi sang salmen 
„kirkeklokke mellem ædle malme“ un-
der ledsagelse af trompetist Mathias 
Ott fra Tarp. Derefter samlede vi os 
til et par hyggelige timer i festteltet. 
Alle sponsorer blev takket for deres 
pengegaver. Vore nye højskolesang-
bøger blev også taget i brug for før-
ste gang. En pengegave fra Sydbank 
på 10.000 kr. sidste sommer, gjorde 
det os muligt at købe 40 nye høj- 
skolesangbøger og melodibogen 
dertil. Der blev serveret lækker mad, 
dessert og kaffe med lidt sødt. Som 
servicepersonale havde vi fået hjælp 
fra FDF Uglereden Tarp.

Indvielse af vores nye klokketårn
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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 fra 1. august 2022: 
Nina Bjarup Vetter 
tlf. 04638 8013  
bjarupvetter@mail.dk 

Vikarpræst i juli måned er 
Pastor Ulla Skou tlf. 04639 823
skou@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 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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Bogbuscafe

En gang om måneden kommer  dansk Centralbiblioteks bog-
bus til Vanderup. Den holder foran skolen på Bakkesand. 

Næste gang er torsdag den 18. august fra kl. 14.00 – 14.30. 

En god lejlighed til, at I sammen med jeres barn/børn finder 
danske bøger, I kan læse sammen. Lige som alle vi andre kan 
finde god læsestof til sensommeren. SSF sørger for kaffe/ 
saftevand og kage står parat til jer. Håber vi ses.

Bodil Meyer
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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:
Nina Bjarup Vetter, 04638 80131,  
bjarupvetter@mail.dk fra 1. august

Vikarpræst i juli måned er 
Pastor Ulla Skou, 04639 823,
skou@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:

Her er plads til DIN annonce!

Kontakt: Redaktionsudvalget
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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


