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IndholdAdresser i Flensborg Nord (og Kobbermølle)

Ansgar Kirke
Apenrader Str. 25
Tlf. 0461-43376 

Tønnsenhuset
Apenrader Str. 49
Tlf. 0461-46995  

”NordNyt”, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg

Kobbermølle Børnehave
Teichweg 1, 24955 Harrislee
Tlf. 0461-75892  

Ingrid-Hjemmet
Alter Kupfermühlenweg 39
Tlf. 0461-41340

Skovgades Børnehave
Waldstr. 46
Tlf. 0461-54702

Duborg Børnehave
Ritterstr. 5
Tlf. 0461-29823

Sortevejs Børne- og Ung-
domshus
Cornelius-Hansen-Weg 3
Tlf.:  0461-42994

Aktivitetshuset
Norderstr. 49
Tlf. 0461-15014-0

SSF-bysekretariat
Schiffbrücke 42
Tlf. 0461-14408-125/126/127

Dansk Sundhedstjeneste
Waldstr. 45
Tlf. 0461-57058-0  

Dansk Centralbibliotek
Norderstr. 59
Tlf. 0461-8697-0

Nystadens Vuggestue
Baterriestr. 19
Tlf. 0461-3186294

Nystadens Børne- og                   
Ungdomshus
Junkerhohlweg 20
Tlf. 0461-43136

Duborg-Skolen
Ritterstr. 27
Tlf. 0461-14439-0

Cornelius Hansen-Skolen
Alter Kupfermühlenweg 15
Tlf. 0461-41718

Gustav Johannsen-Skolen
Eckener Str. 9
Tlf. 0461-58717-0

Kobbermølle Danske Skole
Wassersleben 32, 24955 Harrislee
Tlf. 0461-71202  

Den amerikanske, åbenbart meget populære serie ”Vikings” får 
gode anmeldelser, i fald for dens historisk korrekte skildring af vi-
kingernes morderiske fremfærd mod klostre, og deres hedenskab 
ses skam positivt. De er seriens helte. Medens munke og præster 
er en forhutlet, egentlig jammerlig flok, så man må være dybt for-
undret over, at kristendommen overhovedet kunne få fodfæste i 
vikingeland. Og If. både skriftlige og nye arkæologiske kilder mere 
og tidligere end ofte antaget. 

Torben Bramming, Ribe,  skriver ikke sin bog (2018) for at modsige 
TV-serier, for historien om Ansgar og de andre missionærer, der 
bragte kristentroen hertil fortjener i sig selv at blive fortalt. Og det 
kan man høre mere om, når han holder foredrag på Flensborghus 
den 14. maj Kl. 19.30
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Grundtvig skrev salmen ”Påskeblomst, hvad vil du her” i 1817 (Salmebogen Nr. 236). 
Med tanke på sig selv, for han blev af andre betragtet som en enfoldig, bondsk person. 
Og sådan så man på påskeliljen, nærmest som ukrudt, langt fra vor tids ”narcisse”. I 
den forstand er salmen en påske-parallel til H.C: Andersens ”Den grimme ælling”. 
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Nyt om NordNyt. To årlige udgaver

Fra og med næste nummer vil NordNyt ud-
komme to gange årligt. Lige nu er det som 
bekendt 4 udgaver, men SSF-bestyrelsen, et 
fællesmøde for de danske institutioner og 
foreninger her i Flensborg Nord, samt ikke 
mindst menighedsrådet ved Ansgar Kirke 
skønnede at to udgaver vil vise sig at række 
fremover. For Ansgar Kirke, hvorfra ideen 
om NordNyt allerede udgik for 20 år siden, 
er det jo ”kirkebladet”. 

To årlige udgaver stiller større krav til arran-
gørers  planlægning og til medlemmernes 
beredskab til at gemme bladet, så de altid 
kan se, hvad der sker ”lige nu” i bydelen og 
i SSF i Flensborg m.m. 

Det sidste tror vi samstemmende vil være 
tilfældet. NordNyt har nu 10 år bag sig, og 
læserne har generelt set taget godt imod 
bladet og,  går vi ud fra, gemt det,  for med-
lemmer ved faktisk, hvad der foregår. De 
har læst Nordnyt, og der er så også straks 
grund til at minde om ”Kontakt” hver tors-
dag, samt at vi naturligvis også bruger de 
moderne medier for at komme ud til vore 
medlemmer. 

Mht. det første, planlægning,  må vi få det 
endnu bedre på plads end det faktisk alle-
rede er tilfældet. At planlægge et halvt år 
forud er umiddelbart en forhindring, men 
kan faktisk forenkle arbejdet meget, når 
det først er blevet kørt helt ind. 

”SSF for alle”, distrikternes og SSF Flensborg 
Bys meddelelsesblad, vil fremover være en 
fast del af NordNyt, ja det vil selvfølgelig 
være et blad, hvor vi deles om arbejdet - og 
udgifterne!

NordNyt udkommer meget snart igen, for 
årsmøderne ligger forholdsvis tidligt i år, 
men lige nu skal der så ønskes:

En glædelig Påske!

Preben K. Mogensen, 
SSF Flensborg Nord

>
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  Ansgar Kirke - fra formandens beretning>
Ved Helle Skadhauge

Egentlig går livet sin vante gang i Ansgar 
menighed med gudstjenester, klubmøder, 
koncerter m.m., men aftensangen sidste 
torsdag i måneden har vi måttet indstille 
indtil videre p.g.a. for ringe tilslutning. I 
det hele taget er ikke kun det langsomt, 
men støt faldende medlemstal (633 pr. 
31.12.18), men også det nedadgående 
kirkegængertal foruroligende. Hvis der 
fortsat skal være kirke her om 10 eller 20 
år, må den tendens ikke fortsætte.  Derfor: 
Bak op om jeres kirke, og hvis I kender én, 
som I synes burde være medlem, så prik 
til vedkommende.

Vores sognepræst Christina Frøkjær kom 
aldrig i arbejde igen hos os.  Hun fratrådte 
sin stilling med udgangen af 2018.  Menig-
hedsrådet ønsker hende helbred og alt 
godt for fremtiden i Danmark.

Vi kan være taknemmelige for, at vi 
ikke har stået uden præst, idet Morten 
Mortensen vikarierede i foråret 2018 og 
Lotte Kirkegaard igen fra 1. juni.  Hendes 
kontrakt løber til 30. juni i år, og menig-
hedsrådet har anmodet kirkerådet om, 
at det nu vakante embede bliver opslået 
i løbet af foråret - men med midlertidig 
embedsbolig.

Allerede mens familien Frøkjær boede i 
præsteboligen ved kirken, blev opstigende 
fugt i væggene nemlig et problem, og 
efter at de flyttede ud, har undersøgel-
ser vist, at drænene omkring huset er i 
orden, bare ikke længere tilstrækkelige, 
da grundvandstanden er steget. Hvad der 
kan gøres, skal nærmere undersøgelser 
vise. Præsteboligen er DKSs ansvar, ikke 

menighedsrådets, men det er naturligvis  
et spørgsmål af største vigtighed for os, om 
vi har en bolig til vores præst eller ej.

Bente Beckmann fik relativt få måneder  
som regnskabsfører for vores menighed, før 
hun måtte konstatere, at hun med hoved- 
job og et lille barn simpelthen ikke kunne 
overkomme det ekstra arbejde.  Menigheds-
rådet siger tak til Bente for hendes indsats, 
og glæder sig over, at det hurtigt lykkedes 
at finde en afløser.  Åse Cortnum Jørgensen 
tiltrådte pr. 16.05.18 og er, som man siger, 
kommet godt fra start.  

Små og store problemer med grund og 
bygninger har vi altid.  Til de mindre hører 
en flagstang der vælter og smadrer en lygte, 
som alligevel trængte til udskiftning, eller en 
fredet kæmpebøg, der taber en gren, som 
heldigvis ikke faldt på noget af betydning.  Et 
stort problem er, at der allerede før jul blev 
konstateret en lækage i kirkens gulvvarme-
anlæg.  Vores sanitærfirma mener at have 
fundet den, men da klinkerne, som gulvet 
består af, er uerstattelige, er der brug for  
en fliselægger til med stor forsigtighed at 
åbne gulvet og lukke det igen.  Det tager 
tid, når flere håndværkere er involveret, så i  
slutningen af februar og ind i marts har vi 
måttet holde gudstjeneste i menigheds-
huset.
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Ansgar Kirke >
I grunden er det fantastisk, at den gulvvarme 
har holdt uden større problemer i 50 år.  For 
så gammel er jo vores kirke, hvis  jubilæum 
vi fejrede den 4. november.  Det blev der 
skrevet en hel del om på det tidspunkt, så 
det skal jeg ikke gøre mere ud af her.  Men 
vi har stadig mange eksemplarer af det 
spændende jubilæumsskrift, som venter på 
at blive afhentet af interesserede.

Forårsrengøring
Fredag den 12. april kl. 14.00 gør vi forårs-
rent i Ansgar Kirke og i menighedshuset, 
d.v.s. at vi gør noget ved de opgaver, der ofte 
bliver gået let hen over til daglig.  Jo flere vi 
er, jo mere kan vi få fra hånden.  Hvis man 
ikke kan være fremme til kl. 14, er man også 
velkommen lidt senere.  Alle, der har et par 
hænder at gøre godt med, opfordres til at 
møde op.  Der er arbejde nok for enhver 
smag og fysik.

Påskemorgen
Søndag den 21. april kl. 6.00, påskemorgen, 
er der, som der plejer, en kort andagt i Ans-
gar Kirke for de morgenduelige.  Når påsken 
ligger sent, er solopgang desværre tidlig.  Til 
gengæld venter der et festligt morgenbord i 
menighedshuset bagefter.  Alle er velkomne.

FLENSBORG Y` MEN`S Club inviterer til 
foredrag - ”Da Slesvig blev delt 1918” - 1920 
- med tidl. generalkonsul Henrik Becker 
Christensen. 
Menighedshuset 
onsdag den 24. April kl. 18.00
Der serveres en god sup med tilbehør før 
foredraget Og afslutningen bliver med kaffe/
te og en god snak. For at dække udgifterne 
opkræves der 5 EURO pr. person.

Tilmelding hos Heike Schade senest den 
17. april: volker@bbsyd.dk eller 
tlf. 0045 88 27 80 82 /- 30 10 88 99 
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Ansgar Kirke. Fra Påske til Pinse/sommer>

Koncert med Sønderjysk Kor
Lørdag den 11. maj kl. 16.00 er der i Ansgar 
Kirke forårskoncert med Sønderjysk Kor, 
som nogle vil huske for deres fine optræden 
i vores kirke for 4 år siden.  Koret ledes af 
organist Elsebeth Birkblad, Hoptrup.  

Sønderjysk Kor er grundlagt i 1972 og 
består af 31 glade sangere fordelt på fire 
stemmer. Sopran, alt, tenor og bas. Koret 
er et veletableret amatørkor, der synger et 
bredt udsnit af både kirkeligt og folkeligt 
repertoire. 

Der er gratis adgang, men et bidrag til afhol-
delse af omkostningerne modtages gerne 
ved udgangen.

Kirkehøjskole
Flensborghus tirsdag den 14. maj kl. 19.30.
Da vikingerne mødte korset. Om kristningen 
af Danmark. 
Ved Torben Bramming, Ribe 

Den eneste aftensang i Ansgar Kirke i dette 
halvår finder sted torsdag den 27. juni kl. 
17.00 og efterfølges af menighedens år-
lige grillaften i menighedshusets have. Skriv  
den ind i kalenderern 

I næste NordNyt: 
Ostseebadgudstjeneste 25. august kl. 10.30
Lørdag den 5. september koncert med 
Vox’nkoret fra Serup (ved Silkeborg).  
Flensborgmenighedernes efterårsmøde  
den 27. oktober kl. 14.00 i Ansgar Kirke -  
Morten Kvist: Det hellige i det moderne 
samfund.
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Ansgar Kirke - Gudstjenester>
Dato Kl.   Søndagens navn m.m.

07-04-2019 10:00   Mariae Bebudelse
14-04-2019 10:00   Palmesøndag
18-04-2019 19:00   Skærtorsdag
19-04-2019 10:00   Langfredag
21-04-2019 6:00   Påskemorgensang. Efterfølgende morgenbord 

  i menighedshuset
21-04-2019 10:00   Påskedag
22-04-2019 10:00   2. Påskedag
28-04-2019 10:00   Kirkedagen 2019 i Slesvig. Ingen i Ansgar Kirke. 

  I Helligåndskirken kl. 10.00

05-05-2019 10:00   2. s. eft. Påske
12-05-2019 10:00   3. s. eft. Påske. 
19-05-2019 10:00   4. s. eft. Påske. Susanne Bramsen-Böll
26-05-2019 10:00   Årsmøde. 5. s. eft. Påske. Jacob Ørsted
30-05-2019 10:00   Kristi Himmelfart. Konfirmation

02-06-2019 10:00   6. s. eft. Påske
09-06-2019 11:00   Pinsedag
10-06-2019 17:00   2. Pinsedag. Fælles gudstjeneste i Hellligåndskirken for   

  Flensborgmenighederne
16-06-2019 10:00   Trinitatis. Susanne Bramsen-Böll
23-06-2019 10:00   1. s. eft. Trinitatis
30-06-2019 10:00   2. s. eft. Trinitatis

Jeg holder ferie fra den 25. april – 1. maj og fra den 23. – 29. maj (begge dage 
inclus.). Embedet passes af sognepræst Susanne B. Böll, tlf.  0461 71334; mail: 
boell@kirken.de.             Lotte Kirkegaard

HUSK: Konfirmandindskrivning til konfirmation 2020 tirsdag den 4. juni fra 
kl. 16.-17.00 i Ansgar Kirkes Menighedshus. 
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Ved SSF-Nord-generalforsamlingen den  
6. februar var der genvalg til formand og  
som bisiddere genvalgtes Elke Riemer, Jette 
Hanisch,  Renate Artmann, Susanne Schießl 
og Kirsten Futtrup. Michaela Blumenberg 

blev nyvalgt, medens 
Angelina Dürkop ud-
trådte af bestyrelsen. 
Tak til Angelina og 
især også velkommen 
til Michaela. 

Formandsberetningen så naturligvis som 
sædvanligt tilbage på året, der gik. Der var 
1787 deltagere (2017: 1250) til 21 (21) ar-
rangementer i distriktet.

I vore huse, Tønnsenhuset og Menigheds-
huset var der ialt  97 møder med 1895 del-
tagere (102/2016). Medlemstallet var ved 
årsskiftet if. desværre stadigvæk ikke helt 
pålidelige tal: 614

Vi sluttede året med et lille overskud på 
200 Euro på regnskabet, der balancerede 
med 19.000 (15.600) Euro.  Vi har altså sta-
dig en kassebeholdning på knap 5000 Euro. 

     SSF Flensborg Nord - Siden sidst>
Disse mange tal taler fra først til sidst om et 
højt aktivitetsniveau, så der først og frem-
mest skal siges tak til dem, der har gjort 
arbejdet, klublederne og bestyrelseskolle-
gerne, men også de andre foreninger og in-
stitutioner, som vi nu i år og dag har et godt 
og gnidnigsløst samarbejde med. Her kan 
vi også regne vore SSF-naboer i Centrum-
Duborg-Vest med. 

Det fortsætter vi naturligvis med og i 2019 
vil vi igen holde årsmøde, specielt lørdagen 
på Gustav Johannsen-Skolen, og St. Hans. 
Planlagt er det, for vi har haft det første af 
de halvårlige fællesmøder for alle i det dan-
ske arbejde i Flensborg Nord. 

Men mere om det i næste nummer af 
NordNyt/SSF for alle. 

Preben K. Mogensen 

Den 28. februar var lidt over 20 medlemmer 
på virksomhedsbesøg hos “Trixie” I Tarp, hvor 
vi bleve fint modtaget. Forventningerne til 
besøget blev overgået, for et lager er ikke bare 
et lager, især ikke når det er så stort. 

Morgenmad med frakker på. Da vores tidligere, 
mangeårige næstformand, Alfred Cordsen, holdt 
sin fødselsdag  i februar var der problemer med 
varmen i Tønnsenhuset, og det viste sig at være 
et rørbrud I kælderen. Det tog lidt tid, før det 
var I orden igen, men morgenmaden den første 
søndag i marts forhindrede det ikke. 
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SSF Flensborg Nord. Klubberne>

Sejlklubben (Rita og Ute) og Spætteklubben (Erika og Ilonka)

7.4.19 Kl.  9:30  Morgenmad i Spætteklubben
10.4.19 Kl.  14:30 Lille Lotto. Hygge med Erika  
   og Ilonka
16.4.19 Kl.  9:00  Morgenmad i Sejlklubben
30.4.19 Kl.  9:00  Morgenmad i Sejlklubben

5.5.19 Kl.  9:30  Morgenmad i Spætteklubben
8.5.19 Kl.  14:30 Lille Lotto. Hygge med Erika  
   og Ilonka
14.5.19 Kl.  9:00  Morgenmad i Sejlklubben
28.5.19 Kl.  9:00  Morgenmad i Sejlklubben

2.6.19 Kl.  9:30  Morgenmad i Spætteklubben
11.6.19 Kl.  9:00  Morgenmad i Sejlklubben
12.6.19 Kl.  14:30 Sidste gang i Spætteklubben  
   før sommerpause. Lille Lotto.  
   Hygge med Erika og Ilonka
25.6.19 Kl.  9:00  Morgenmad i Sejlklubben.  
   Sommerafslutning

8.4.19 Kl.14:00  Diabetikerklub
15.4.19 Kl.14:00  Margretheklub
29.4.19 Kl.14:00  Margretheklub
6.5.19 Kl.14:00  Diabetikerklub. Bingo
13.5.19 Kl.14:0 0 Margretheklub
20.5.19 Kl.14:00  Diabetikerklub
27.5.19 Kl.14:00  Margretheklub
3.6.19 Kl.14:00  Diabetikerklub
17.6.19 Kl.14:00  Diabetikerklub. Bingo
24.6.19 Kl.14:00  Margretheklub. 
  Sommerudflugt til Angel

Menighedshusets klubber

             Fra Erika og Ilonka:
       Husk at “kegling” har måttet aflyses. Og at vi gerne vil have tilmelding til   
       morgenmaden, så vi hverken har for meget eller for lidt på bordet. Tak!
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SSF-distrikternes teateraften: Mød mig på Cassiopeia 
Folketeatret med operette-komedie af de klassiske ....

Torsdag 16. maj  2019 
Fælles aftensmad på “Wok in”, 
Rathausstr. 2, kl. 18.00
Forestiling på Stadttheater kl. 20.00

Tilmelding på bysekretariatet: flby@syfo.de 
eller tlf. 1440 8 125/126/127

Tirsdag 21. maj 2019 på Flensborghus kl. 19.30
“journal 64” - dk 2018, instruktion Christoffer Boe

Håndværkere finder bag en falsk mur tre mumi-
ficerede lig siddende omkring et spisebord med 
en ledig plads klar. Kriminalkommissær Carl Mørck 
og hans assistent Assad i Afdeling Q bliver sat til at 
finde ud af, hvem mumierne er, og hvem den fjerde 
plads er tiltænkt.

Snart finder Carl og Assad spor tilbage til en be-
rygtet kvindeanstalt på Sprogø, hvor misrøgt og 
lægelige forsøg med tvangssterilisering var en fast 
del af hverdagen for de anbragte, såkaldt utugtige 
piger. Rædslerne på Sprogø er et overstået kapitel 
i Danmarkshistorien, men eksperimenterne er må-
ske fortsat helt op i vores tid. Carl og Assad indleder 
et kapløb med tiden for at forhindre nye mord og 
overgreb.

Spilletid: 119 min. 

Fælles teateraften  •  “Biffen”>   



> 9

VIL DU GERNE HAVE NYHEDSBREVE 
FRA DIN FORENING, MÅSKE ENDDA 
NORDNYT PR. EMAIL, SÅ GÅ IND 
PÅ:
syfo.de/mail
DU FÅR HURTIG INFO, DIN 
FORENING SPARER PAPIR OG PORT. 

Fra Sortevejens Børne- og Ungdomshus>
Udvikling af musikrummet 
på Sortevej Børne- og Ungdomshus

Vi tilbyder musikværksted 4-5 gange om 
ugen hvor børn og unge kan være kreativ, 
udvikle musikalske færdigheder eller bare 
kan have det sjovt med at eksperimentere  
med de forskellige lyde. Musikaktiviteter er 
med til at udvikle børnenes/ ungernes kul-
turelle identitet, sociale kompetencer og er 
med til at udvikle sprogfærdigheder. 

Da der ligger utrolig mange pædagogiske 
goder i at arbejde med musikaktiviteter, 
vil vi gerne udvikle musikrummet. Vi har et 
lille ekstrarum som er integreret i musik-
rummet som blev brugt som depot. Det er 
vi i gang med at udbygge til et digitalt lyd-
studie. Vi har fået lydisolering på væggene,  
skrivebord, stikkontakter  og gulvtæppe. 
Vi vil indrette studiet med det nødvendige 
tekniske udstyr som Computer med musik-
program, monitor højtaler, Audio Interface 
til digitalisering af analog signaler, mikro-
foner, keypad og et E-drumset. Denne 
udvikling vil åbne for en ny galaxie i det  
musikalske univers. 

Et af de pædagogiske mål på Sortevej Bør-
ne- og Ungdomshus er at udvikle børnenes 
kreative færdigheder på området af de  
digitale medier. Det nye digitale musikrum 
vil skaffe et nyt læringsfeldt i arbejdet med 
de nye medier.

i forbindelse med vores adventsfest 2018 
fik vi en julegave fra SSF Flensborg Nord til 
køb af et audio interface som skal bruges 
til at omvandle analog signaler til digitale  
signaler. Vi siger 1000 tak til gaven.

Sascha
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                            SSF Flensborg by og 
                            Gamles Værn inviterer til

      Forårsfest
        60+ 

        11. april 2019
      kl. 14.30 på 

          Flensborghus

                    En eftermiddag med                                                                                                      
                                  hygge og underholdning
                                 
                                 Billetter fås 
                                 på Bysekretariatet og koster 5,00 €

SSF OG GAMLES VÆRN - Forårsfesten> 
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      Akti-kurser. Aktive Kvinder>
Kurser og arrangementer 1. 2019
april
Lav dias om til digitale billeder 
24.4.2019 kl. 18 – 20

maj
Vandrestrik 4.5.2018 kl. 10 - 12.30

Serigrafitryk på forklæder 6.5.2019 
kl. 16 - 18

Kuvertkunst 7.5.2019 kl. 17 – 19
Folieprint på muleposer 13.5.2019 
kl. 16 - 18

Paracord armbånd 14.5.2019 kl. 17 – 19

Video til sociale medier 15.5.2019 
kl. 18 – 20

Udflugt til Spargelhof Freienwill 22.5.2019 
kl. 17 rundvisning, kl. 18.30 
spisning kl. 17 - 19

Tag bedre billeder med din mobiltelefon 
22.5.2019 kl. 17.30 - 19.30

Urtereol 22.5.2019 kl. 17 – 19

juni
Byg din egen hula hoop ring 3.6.2019 
kl. 18 - 21 og 11.6.2019 kl. 19 - 20

Mini clutch i lækker læder 4.6.2019 
kl. 17 - 19

Tingeltangel: Tang 6.6.2019 kl. 18 - 20

Stoftryk x 3 15.6.2019 kl. 12 - 15.30

Beklædningssyning for nybegyndere 
12.6. / 19.6.2019 kl. 17.30 – 20

Tilmelding på www.aktivitetshuset.de 
eller på tlf. 0461 150 140

DSH FORENINGEN AF 
AKTIVE KVINDER I FLENSBORG

Sæt KRYDS i kalenderen!

APRIL
onsdag den 17. 
”Indisk madaften” på DCB

MAJ 
onsdag den 15. Minigolf i Kobbermølle

JUNI
onsdag den 19. Stor Kanaltur med Freya

Sommerpause i juli og august

Ring til Karen Scheew 
- tlf. 0461 490 28 22 - 
og få nærmere oplysninger!
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Roklubben>
Vinteren er gået med at vedligeholde for-
men og fællesskabet, opbygge konditionen 
og kræfterne, så vi er klar til turene på van-
det.  Der har været aktiviteter alle ugens 
dage i Klubben, og nogle roere og kajak folk 
har også været på vandet.

Klubben har været med i en stor rednings-
øvelse i det kolde februar vand på Flens-
borg fjord.

 Den 16 marts var der mulighed for at øve 
kajakfærdigheder for klubbens medlem-
mer, også nybegyndere havde mulighed 
for at være med i Campusbad. Her blev 
der mulighed for at prøve noget helt nyt. 
Hinnerk Petersen fra SdU kom med nogle 
SUP – bords og ville gerne introducere os 
for STAND  UP PADLING. Det er meningen 
at det skal være en ny aktivitet i Flensborg 
Roklub.

På generalforsamlingen den 3. februar blev 
Bjørn Drube valgt som formand.

Ungdomsafdelingen, polospillerne, roafde-
lingen og kajakafdelingen er klar til som-
merhalvårets ture på vandet.

Standerhejsning (foto) fandt sted den 31. 
marts om eftermiddagen.

Man kan møde klubben på Årsmødeplad-
sen til friluftsmødet den 26. maj.

I ugen derpå vil der blive mulighed for at 
deltage i et begynderkursus i Kajak.

Hvis man er interesseret i at vide mere kan 
man se på Flensborg Roklubs hjemmeside: 
www.flensborg-roklub.de 

Formanden Bjørn Drubes mailadresse er: 
formand@flensborg-roklub.de 

Kirsten Futtrup
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Nyt fra SSW Nord>
Kære venner

Der SSW Flensburg Nord freut sich über 
eine gelungene Generalversammlung 
2019. Philipp Bohk und Daniel Dürkop wur-
den als Vorsitzende wiedergewählt. 

Leider mussten wir uns von unserem lang-
jährigen Kassierer Michael Kopf verab-
schieden. Mehr als 13 Jahre war er Kassie-
rer im SSW Flensburg Nord. Wir bedanken 
uns für seine Treue und seinen unermüdli-
chen Einsatz. Michael ist aus dem Stadtteil 
gezogen und musste daher das Amt des 
Kassierers niederlegen.

Der neue Kassierer im Norden ist der Rats-
herr Tjark Jessen, der auch zweiter Vorsit-
zende des SSW Ungdom ist.

Farida Eckhard und Grethe Kreutzer sind 
die neuen Beisitzer im Vorstand.
 
In der Stadt Flensburg hat uns vor allem 
das Thema Hafen beschäftigt. Gegen die 
Stimmen des SSW, soll der Wirtschaftsha-
fen auf der Hafen-Ost Seite geschlossen 
werden. Der Güterverkehr soll an der Ha-
fen West Seite, bei den Stadtwerken ange-
liefert werden.

Die Entwicklung am Hafen Ost begrüßen 
wir sehr. Es ist Zeit das am Hafen endlich 
was passiert. Die Verlagerung des Wirt-
schaftshafens sehen wir aber kritisch. Vor 
allem auf Grund der zusätzlichen Belastung 
der Anwohner des Flensburger Nordens 
lehnen wir einen Ausbau des Hafens auf 
der Westseite ab.
 

Am ersten Mittwoch eines jeden Monats 
lädt der SSW Flensburg zum Politischen 
Stammtisch. Ab 19:00 Uhr im Cafe Central. 
Hier kann man einfach und auf Augenhöhe 
mit den Ratsherren des SSW und anderen 
Politikinteressierten ins Gespräch kommen.
 
Et eksempel på at en snak kan nytte: Sid-
ste gang vi havde “Stammtisch” fik bl.a. fat 
i emnet Gartenstraße. Det er en lille gade 
bag ved den tidligere Edeka i Nordstadt. 
Gaden blev ødelagt i sammenhæng med 
et byggeprojekt og skulle sættes i stand når 
grunden omkring den gamle Edeka i nor-
den bliver bebygget. Men da gaden ligner 
en grusvej med store huller, ville SSW sørge 
for en løsning for beboerne. Dette lykkes 
og forvaltningen kunne fortælle os, at der  
laves en midlertidig vej.

Kom altså til Cafe Central den første 
onsdag hver måned kl. 19.00 .....

Philipp Bohk
SSW FL Nord
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  Kend din bydel - med SSW>
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P.g.a. den nye databeskyttelseslov vil 
vi her kun kunne oplyse om kirkelige 
handlinger (igen), når vi har indhentet/
fået skriftlig tilladelse.  

Kirkebilen 

er gratis og  kører til gudstjenester 
og arrangementer 

i kirken. 
Ring blot 33333 
(Altstadt Taxi)

Ansgar Kirke
Den danske kirke i Flensborg Nord, Kobber-
mølle, Wassersleben, Klus og Nyhus

Hjemmeside:  www.dks-folkekirken.dk
Bankforbindelse:  
IBAN: DE08 2152 0100 0000 0101 70

Vikarierende sognepræst 
Lotte Kirkegaard, lk@kirken.de, Apenrader 
Str. 25, tlf. 43376, (fridag: fredag). Træffes 
efter aftale. 

Menighedsrådsformand:  
Helle Wind Skadhauge, tel. 47811, 
hwskadhauge@gmail.com

Regnskabsfører: Åse Jørgensen, post til: 
Apenrader 25, 24949 Flensborg, 
tlf. 0461-40 88 438; 
regnskabsfoerer.ansgar@kirken.de

Organist: Peter Elkjær Petersen, tlf. 0045 
7453 3737, mobil: 0045 2149 9377, pep@
petersen.mail.dk

Kordegn: Ingrid Lekkat, tlf. 31 50 03
Pedel: Rolf Engel  Apenrader Str. 25, tel. 84 
09 88 63

Menighedsplejen: henvendelse til 
præsten

Kirkeadresser>
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Adresseliste - Kluboversigt>

SSF Flensborg Nord
Formand: Preben K. Mogensen, 
tlf. 5052 8545, pkm@kirken.de
Næstformand: Rainer Porsch,  tlf. 72286
Kasserer Edita Siebert, tlf. 44115
Sekretær Jette Hanisch, tlf. 14408-120

Bankforbindelse, SSF Flensborg Nord: 
Union-Bank, Flensborg, 
DE43 2152 0100 0000 0161 36

Bysekretariatet:
Schiffbrücke 42, 
Bykonsulent Kay von Eitzen, tlf. 14408 127

SSW Flensborg Nord
Formand: Philipp Bohk
Am Katharinenhof. 18
24939 Flensburg
Mail: Ph.Bohk@gmail.com
Tel: 0461 / 57498957
Mobil: 0171 / 484 3000

Sygeplejersker /Hjemmeplejen
(Dansk Sundhedstjeneste)
Waldstr. 45
24939 Flensborg
Tlf. 570 580
Her også henvendelse ved ønske om 
ophold på Bennetgaard. 

Klubberne:
Tønnsenhuset, Apenrader Str. 49

Sejlklubben v. 
Rita Beckedorf, tlf. 6757 5571 og 
Ute Hansen, tlf. 64173

Spætteklubben v. 
Elke Riemer, tlf. 53297, 
Erika Jensen, tlf. 5053596 og 
Ilonka Karbach, tlf. 45752.

Ansgars Menighedshus, Apenrader Str. 25

Diabetikerklubben via SSF-formanden.
Margrethe-Klubben v. PKM, 
Else Martensen, tlf. 41273 og 
Ilse Petersen, tlf. 4 93 57 00
  

Kom og vær med!
Eller har du ideer eller initiativ til på godt 
dansk at starte klubarbejde for din alders- 
eller interessegruppe, så henvend dig til 
formand eller andet bestyrelsesmedlem!



Meget ændrer sig.
Noget forbliver.

Hjælp og trøst –
fra menneske
til menneske.

Süderstraße  80
24955 Harrislee

Telefon 0461 70 03 70

Mathildenstraße 35 
24937 Flensburg

Telefon 0461 14 11 10

info@berg-bestattungen.de
www.berg-bestattungen.de

Harrislee 91 x 125 DK 4c:Layout 1  29.10.12  08:16  Seite 1

www.kontorsyd.dk

Uafhængig

   social 
       politik                    

For os i Flensborg.Ärztehaus • Zur Höhe 10 • 24955 Harrislee
Tel.: 0461 - 7 50 43 • www.schuett-jahn.de

und in Husum, Handewitt, Flensburg-Twedter Plack

Scooter
ab 1.999 €

Rollator
ab 89 €

år

wiesgart@versanet.de

· Vertrauen und Verlässlichkeit 
· Menschlichkeit
· Qualität und Sicherheit
· Geborgenheit

Stryi Beerdigungsinstitut · Mürwiker Str. 132 · 24943 Flensburg 
Tel. 0461 314440 · info@stryi.de · www.stryi.de

Empfohlen durch die Verbraucherinitiative 
Aeternitas e.V. qualifizierte und geprüfte Bestatter.



NordNyt
IndholdAdresser i Flensborg Nord (og Kobbermølle)

Ansgar Kirke
Apenrader Str. 25
Tlf. 0461-43376 

Tønnsenhuset
Apenrader Str. 49
Tlf. 0461-46995  

”NordNyt”, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg

Kobbermølle Børnehave
Teichweg 1, 24955 Harrislee
Tlf. 0461-75892  

Ingrid-Hjemmet
Alter Kupfermühlenweg 39
Tlf. 0461-41340

Skovgades Børnehave
Waldstr. 46
Tlf. 0461-54702

Duborg Børnehave
Ritterstr. 5
Tlf. 0461-29823

Sortevejs Børne- og Ung-
domshus
Cornelius-Hansen-Weg 3
Tlf.:  0461-42994

Aktivitetshuset
Norderstr. 49
Tlf. 0461-15014-0

SSF-bysekretariat
Schiffbrücke 42
Tlf. 0461-14408-125/126/127

Dansk Sundhedstjeneste
Waldstr. 45
Tlf. 0461-57058-0  

Dansk Centralbibliotek
Norderstr. 59
Tlf. 0461-8697-0

Nystadens Vuggestue
Baterriestr. 19
Tlf. 0461-3186294

Nystadens Børne- og                   
Ungdomshus
Junkerhohlweg 20
Tlf. 0461-43136

Duborg-Skolen
Ritterstr. 27
Tlf. 0461-14439-0

Cornelius Hansen-Skolen
Alter Kupfermühlenweg 15
Tlf. 0461-41718

Gustav Johannsen-Skolen
Eckener Str. 9
Tlf. 0461-58717-0

Kobbermølle Danske Skole
Wassersleben 32, 24955 Harrislee
Tlf. 0461-71202  

Den amerikanske, åbenbart meget populære serie ”Vikings” får 
gode anmeldelser, i fald for dens historisk korrekte skildring af vi-
kingernes morderiske fremfærd mod klostre, og deres hedenskab 
ses skam positivt. De er seriens helte. Medens munke og præster 
er en forhutlet, egentlig jammerlig flok, så man må være dybt for-
undret over, at kristendommen overhovedet kunne få fodfæste i 
vikingeland. Og If. både skriftlige og nye arkæologiske kilder mere 
og tidligere end ofte antaget. 

Torben Bramming, Ribe,  skriver ikke sin bog (2018) for at modsige 
TV-serier, for historien om Ansgar og de andre missionærer, der 
bragte kristentroen hertil fortjener i sig selv at blive fortalt. Og det 
kan man høre mere om, når han holder foredrag på Flensborghus 
den 14. maj Kl. 19.30

Nyt om NordNyt

Ansgar Kirke

Formandsberetning
Arrangementer etc.

Gudstjenester

SSF Fl Nord

Biffen

Sortevejens Børne- og 
Ungdomshus

Aktivitetshuset

Aktive Kvinder

Roklubben

SSW Nord

Adresser

Nr. 01/2019  april 2019 > juni 2019

Grundtvig skrev salmen ”Påskeblomst, hvad vil du her” i 1817 (Salmebogen Nr. 236). 
Med tanke på sig selv, for han blev af andre betragtet som en enfoldig, bondsk person. 
Og sådan så man på påskeliljen, nærmest som ukrudt, langt fra vor tids ”narcisse”. I 
den forstand er salmen en påske-parallel til H.C: Andersens ”Den grimme ælling”. 




