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Nutzen Sie unsere 
Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden. 
Dafür sind wir als Ihre Allianz Fachleute die
richtigen Partner. Wir beraten Sie umfassend 
und ausführlich. Überzeugen Sie sich selbst.

Uwe Wintjen
Allianz Generalvertretung
Sauerstraße 10
24340 Eckernförde
uwe.wintjen@allianz.de
www.allianz-wintjen.de
Tel. 0 43 51.88 99 22
Fax 0 43 51.88 99 21

Besuchen Sie
unsere Homepage!
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SSF EGERNFØRDE
RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT 

JES KRUSE SKOLEN
KIRKEN

SYDSLESVIGSK VÆLGERFORENING
ÆLDREKLUBBEN

DSH - AKTIVE KVINDER
EGERNFØRDE BØRNEHAVE

SDU´S BØRNE- OG UNGDOMSHUS
EN HAL FOR ALLE

EGERNFØRDE IF E.V.
EGERNFØRDE UF E.V.

KONTAKT
DANSK SUNDHEDSTJENESTE

KALENDER

IndholdKære læser
Foråret kommer nu med hastige skridt, håber 
vi. Men uanset hvad, vil vi nu præsentere et 
spændende program med de traditionelle og 
nye arrangementer foråret byder på. Mindre-
tallet i Egernførde har meget at byde på for 
store og små.
En weekend du allerede nu skal reservere i 
din kalender er den 24 – 26. maj 2019.
Det store arrangement vi i fællesskab forbere-
der og glæder os til at gennemføre, er vores 
store ÅRSMØDEARRANGEMENT på idræts-
pladsen d. 25.5.2019.
I år fejrer vi 2 jubilæer, nemlig 100 året for  
Foreningen NORDEN, men også 800-året 
for Dannebrog, så de rød-hvide farver vil klart  
dominere årsmødepladen og Egernførde i 
den weekend, men selvfølgelig vil der være 
plads til det nordiske islæt. Mottoet for i år 
er ”NORDEN møder Sydslesvig – vi knytter 
bånd”.
Har du ideer til aktiviteter eller tiltag til fest-
begivenhederne på årsmødepladsen, kontakt 
gerne formanden for SSF, Fred Witt, 
mail: ssf-egernfoerde@t-online.de
Denne kontakt kan du ligeledes bruge, hvis du 
vil TILBYDE DIN HJÆLP i form af man-power 
i løbet af weekenden.
Vi glæder os til at møde jer alle med et fan-
tastisk program, spændende talere og dejlig 
fællessang.
PROJEKTET ”EN HAL FOR ALLE” inviterer 
desuden alle interesserede til generalforsam-
ling den 20.3. i Medborgerhuset. Gør brug af 
din medindflydelse og kom til mødet.

Desuden finder du oversigten/ kalenderen på 
sidste side, og vi vil gøre opmærksom på, at 
du også kan læse onlineudgaven af Egernfør-
de Nyt på Sydslesvigsk Forenings hjemme- 
side www.syfo.de , klik ”Amter og distrikter”, 
så ”Rd/Eg-amt” og så vælg ”downloads” og 
læs løs. Tilmeld dig SSF nyt – og du vil altid få 
de nyeste informationer – både for amtet og 
for hele Sydslesvig.
God fornøjelse med denne udgave af vores 
medlemsblad.

Redaktionen for Egernførde Nyt

Sidste afleveringsdato for næste udgave er 
den 15. april 2019 og gælder for 

perioden juni - august 2019.
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Kære medlemmer 
og venner
i skrivende stund er det koldt og mørkt, 
men vi håber, at det ser lysere ud, når 
du læser dette hæfte. Ellers må de gode 
tilbud, vi har til dig varme dine tanker.

Først lige en praktisk bemærkning:        
Til indbetalinger af deltagergebyr skal 
du altid bruge følgende bankforbindelse 
med mærket navn og arrangement: 
SSF Egernførde er kontoindehaver
IBAN: DE84 2152 0100 0003 0115 34, 
BIC: UNBNDE21XXX
Zur Überweisung der 
eventuell anfallenden 
Teilnehmergebühren 
bitte die oben gen-
annte IBAN-Nummer 
verwenden.

Marts starter med ACTION i Medborger-
huset med sjove forklædniger og mor-
somme lege. Det er nemlig fastelavn. 
Vores store familie-fastelavnsfest hol-
der vi sammen med kirken den 2.3. kl. 

14.30. Vi slår katten af tønden (både 
voksne og børn), synger, danser og spi-
ser fastelavnsboller. Desuden præmi-
erer vi de fl otteste kostumer både blandt 
voksne og børn.
Minimum forklædning er en hat. 
Entré: 3,50 € per person over 80 cm.

Tilmeldingsfrist senest d. 25.2. kl. 12 på 
sekretariatet, 04351/2527, også telefon-
svarer/ Anrufbeantworter gælder, eller du 
mailer til Fred Witt på 
ssf-egernfoerde@t-online.de.

Resumé: Im März ist gleich Action 
angesagt … Fasching für die ganze 
Familie im Medborgerhus. Ein Hut ist 
Minimumverkleidung! Anmeldefrist am 
25.2., siehe oben.

Derefter den mere ”kedelige” del, nemlig 
den årlige 
general-
f o r s a m -
ling. Den 
fi nder sted 

den 14.3. kl. 19 i Medborgerhuset. Der er 
valg til formand, bestyrelsesmedlemmer 
og 2 revisorer. 

EGERNFØRDE ... din kreative forening

Zur Überweisung der 

bitte die oben gen-
annte IBAN-Nummer 
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EGERNFØRDE ... din kreative forening

Vi vil rigtig gerne se mange – også nye 
medlemmer denne aften. Det er en god 
chance for at snuse til arbejdet bag kulis-
serne og komme med gode tilskyndelser 
og nye tiltag til det nuværende bestyrelse. 
Dagsordenen følger per post og kan læ-
ses i avisen.
Der serveres en bid mad, inden vi begyn-
der med selve mødet!

Resumé: Der eher „langweilige“ Teil des 
Jahres ist die Jahreshauptversammlung 
am 14.3. um 19 Uhr. Hier hast du dich 
Möglichkeit hinter die Kulissen zu schau-
en, mit dem Vorstand in Dialog zu treten 
und Mitzugestalten. Vielleicht hast du ja 
sogar Lust dich in den Vorstand wählen 
zu lassen. Tagesordnung folgt per Post.

Endnu et samarbejde med kirken er 
vores årlige gækkebrevsklipning.
Efter familiegudstjenesten den 24.3. klip-
per vi igen gækkebreve i kirkens have-
stue frem til kl. 13 sammen med alle, 
der har lyst.

Du ved ikke hvad et gækkebrev er? En 
gammel dansk tradition, som vi vil fortæl-
le mere om på selve dagen. I dag er det 
stadig en god tradition i Danmark, at der 

klippes fl otte mønstre i papir, pyntes og 
skrives sjove vers på. Afsenderen skriver 
ikke under med sit navn, men sætter en 
prik for hvert bogstav, navnet har. Deref-
ter sendes det til en, man har kær, gerne 
med en vintergæk.
Modtageren har nu 3 gæt for at fi nde af-
senderen. Reglen er, at gættes der rigtigt, 
skylder afsenderen et påskeæg til påske. 
Gætter modtageren ikke, hvem der har 
sendt gækkebrevet inden påske, så skyl-
der han afsenderen et fl ot påskeæg.
Denne søde tradition vil vi afprøve og 
derfor giver vi mulighed for at klippe og 
designe gækkebrevet sammen med os i 
Medborgerhuset. 

Resumé: Nach dem Familiengottes-
dienst am 24.3. bieten wir wieder an, 
„Gækkebreve“ (Ratebriefe) herzustel-
len. Wir treff en uns im Wintergarten der 
Kirche von 11-13 Uhr. Bring dir ruhig eine 
spitze Schere von zu Hause mit.
Du hast noch nie etwas von einem gæk-
kebrev gehört. Eine alte dänische Tra-
dition, die heute noch weitergelebt wird, 
ist ein toll geschnittenes Papier mit zahl-
reichen Mustern, ein tolles Gedicht und 
wenn möglich ein Schneeglöckchen. Al-
lerdings wird der schön dekorierte Brief 
NICHT unterschrieben, sondern nur mit 
Punkten entsprechend der Anzahl Buch-
staben im Namen versehen und dann 
verschickt.



6

Der Empfänger har nun 3 Rateversuche, 
um der Absender zu ermitteln. Gelingt 
ihm dieses nicht, gibt sich der Absender 
zu Ostern zu erkennen und bekommt ein 
großes Osterei. Sollte es dem Empfän-
ger gelingen, den Absender zu erraten, 
bekommt er seinerseits ein schönes, 
großes Osterei. 
Dieses schöne Spiel wollen wir in Syd-
slesvig mit deiner Hilfe weiter am Leben 
erhalten. 

Vi kommer så til den musikalske afdeling 
og inviterer til JAZZ-koncert i Medbor-
gerhuset den 22.3. Vores forårsjazz- 
aften starter kl. 20. Du kan købe billet-
ter på ssf-billetten.de, på sekretariatet, tlf. 
04351-2527 eller ved indgangen. 

Jan Harbeck og Henrik Gunde er mod-
tagere af Ben Webster Prisen 2018.
Jan Harbeck Trio spiller moderne aku-
stisk jazz med et varmt, nærværende 
og personligt udtryk. I 2008 modtog 
Jan Harbeck en Grammy for ”In the Still 
of the Night” som Årets Jazzplade, og  
orkestrets tre udgivelser har været blandt 
de bedst sælgende danske instrumentale 
jazzgrupper. 

Das Trio spielt eine Mischung aus Har-
becks eigenen Kompositionen und aus-
gewählten, eher unbekannten, Jazzstan-
dards. Pianist Henrik Gunde ist mit 
seinem präsenten und virtuosen Spiel 

einer der gefragtesten dänischen Musi-
ker. Bassist Eske Nørrelykke verleiht der 
ganzen Band mit seinem einzigartig mini-
malistischen Stil Farbe.

Resumé: Frühjahrjazz im Medborgerhus 
am 22.3.. Die Musik spielt ab 20 Uhr.
Ticketvorverkauf: ssf-billetten.de, im Se-
kretariat, Tel. 04351-2527 oder an der 
Abendkasse.

MEN SÅ BLIVER DET SJOVT IGEN –  
og spændende!
Vinder du denne gang??? 
Har du en termostat-kylling med i din  
taske hjem eller måske selve hoved- 
gevinsten???
Vi afholder vores BANKO-aften i skolens 
store hal fredag den 29.3.19 kl. 19.30.
Du vil ikke kunne reservere pladser i sa-
len, så kom selv i god tid. Vi åbner dø-
rene kl .18 og starter kortsalget kl. 18.30.

Resumé: Banko am 4.3., Kartenverkauf 
ab 18.30, und Platzreservierung im Saal 
nicht möglich. 

Dermed er marts måned fyldt med mas-
ser af gode tilbud, så vi håber, at vi ram-
mer din smag med et eller flere af vores 
arrangementer.

EGERNFØRDE ... din kreative forening
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EGERNFØRDE ... din kreative forening

Efter en velfortjent påskeferie er årstiden 
igen til et fi skekursus med Britta og ven-
ner.
Er du mellem 6 
og 12 år og har 
du lyst til at stå 
tidligt op og lære 
at fi ske, så er det lige DIG vi har brug 
for. D. 27.4. mødes de fi skeglade unge 
mennesker til et fi skekursus kl. 6.30 ved 
Medborgerhuset og følges i privatbiler til 
en fi skesø, hvor der fi skes til klokken 12. 
Derefter går turen tilbage til Medborger-
huset, hvor der klokken 12.30 venter en 
grillpølse og en sodavand i Medborger-
husets have. Desuden kan far og mor 
komme og hente dig og overvære slutce-
remonien, og selvfølgelig også spise en 
grillpølse. Deltagergebyr 6,- €.
Tilmelding senest d. 20.4. per mail til 
Britta Jöns: berta.dittmann@web.de 
eller ring til hende efter klokken 16 på 
telefon: 04354-9969470.

Resumé: Und dann ruft Britta mit ihren 
Angelfreunden wieder zum Schnupper-
Angelkurs für unsere jüngeren Mitglieder 
und Freunde. Am 27.4. um 6.30 ist Treff  
am Medborgerhus und in Privatautos 
wird zum Angelsee gefahren. Gegen 
12.30 gibt es im Garten des Medborger-
hus eine Grillwurst und eine Brause und 
die Siegerehrung. Hier können deine 
Eltern wieder dabei sein und dich an-

schließend mit nach Hause nehmen.
Teilnehmergebühr 6,- €. Anmeldung bis 
zum 20.4. per Mail/ Telefon an Britta, s.o.

Og så lige et par datoer til kalenderen, 
så du ved, hvad sommeren byder på:

Den 24.5. Årsmøde på friluftsmødeplad-
sen med både Forening NORDENS 100-
års jubilæum og Dannebrogs 800-års 
fødselsdag. Jahrestreff en auf dem Sport-
platz – se forside.

Den 23.6. Skt Hans fest i Medborger-
husets have i samarbejde med SSW og 
kirken. Mittsommernachtfest im Garten 
vom Medborgerhus.

Vores 4-dages-tur fra den 19.-22.9. går 
til Bornholm, Danmarks solskinsø. Pla-
kat og program er allerede off entliggjort, 
så er du interesseret, så læs på syfo.de 
eller ring på sekretariatet, og få det til-
sendt enten per mail eller per post. Die 
4-Tages-tour geht nach Bornholm, info im 
Sekretariat.

Vi glæder os til at se dig til et eller fl ere 
af vores arrangementer! Wir freuen uns 
auf dich! Mange hilsner fra Bestyrelsen/ 
der Vorstand

og 12 år og har 
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RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Fælles ældreeftermiddag
Onsdag 24.04.2019 
kl. 15-17
Med festligt kaff ebord og underholdning. Invitation med fl ere informationer følger. 

Rendsborg-Egernførde amt og Gottorp amt
inviterer sammen med Det Humanitære Udvalg til

Venlig hilsen Amtsstyrelsen 
for Rendsborg-Egernførde amt

Billetsalg og information til alle 
arrangementer på sekretariaterne, 
tlf. 04351-2527 og 04331-4388077

friluftsmøde
Rendsborg-Egernførde amt og Gottorp amts fælles

Mange af de danske foreninger og selvfølgelig SSF amterne står klar med aktiviteter og 
informationer ved det store fælles friluftsmøde i anledningen af årsmødeweekenden. Der 
vil være underholdning på pladsen og et stort kulinarisk tilbud, når det danske mindretal fra 
begge amter mødes på skolens sportplads.

Kom og vær med til det store optog igennem byen ned til A.P. 
Møller Skolen, som ligger smukt imellem Slien og Domkir-
ken. Der er fl ere påstigningsmuligheder undervejs og en 
shuttlebus retur, når du skal hjem.

i Slesvig, søndag, 26. maj 2019 på A.P. Møller Skolen

SSF Rendsborg-Egernørde amt og sekretariat

Vi glæder os at se dig.
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Fredag/Freitag 

22.03.2019 - 20:00

Billetter/Tickets:  
tlf. +49 461 14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL 
Nikolaistr. 7 eller ved indgangen/oder an der Abendkasse 

Jan Harbeck Trio

Medborgerhuset  
H.C. Andersen-Weg 8, Egernførde/Eckernförde

Jan Harbeck - tenorsaxofon/Tenorsaxophon
Henrik Gunde - piano/Klavier
Eske Nørrelykke- bas/Bass

i Medborgerhuset
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JES KRUSE SKOLEN

Nyt fra skolen
Ingwer Roost gik på pension 
den 1. januar 2019 
Gennem 17 år har Ingwer Roost været 
skolens pedel og ikke nok med det: Han 
har også boet på skolen i alle de år. Han 
har derfor været meget synlig for alle, 
som har haft deres gang i skolen, om 
det er elever, medarbejdere eller foræl-
dre. Nu er det slut, og vi er i færd med 
at vænne os til en ny situation. I løbet af 
december flyttede Ingwer og Lene ud af 
lejligheden, og der er tomt på Hans Chri-
stian Andersen Weg i weekender og fe-
rier. Flytningen skete i og med at Lene, 
som har været leder af Borreby Børne-
have, også er gået på pension, og nu øn-
sker de at begynde et nyt livsafsnit som 
pensionister.
Ingwer har været skolens pedel siden 
2001. Han har været i bygningen både 
dag og nat og altid parat, hvis der var 
brug for hjælp eller hvis der skulle holdes 
øje med et eller andet. Det er blevet til 
mange skridt og sikkert ind i mellem også 
trætte fødder. Det er nemlig et mange-
sidigt job at være pedel. Der er små og 
store opgaver og der forlanges, at man 
er serviceminded. Med sin åbne og hu-
mørfyldte tilgang har han over år givet 
mange brugere af skolen et godt ord med 
på vejen. Eleverne har lært hans lune at 
kende, hvor man ikke altid skal tage et 
ord for givet. Disse drillerier har været 
med til at vise den særlige danske tone, 
hvor et godt grin løser op for en ellers 
fastlåst situation. Ingwer har dermed fyldt 

sin plads ikke kun som serviceleder, men 
også som en levende model for det dan-
ske sprog og kultur. 
Der har som nævnt været rigtig mange 
forskellige opgaver, som skulle løses 
gennem årene, og det ville føre for vidt 
at give eksempler på det. Og alligevel: 
Et par ekstraordinære opgaver skal næv-
nes: Ingwers evner som dyrepasser kom 
på prøve, da en snog forvildede sig ind i 
skolens hulmur og landede for fødderne 
af en elev. Hvem blev der kaldt på i den 
tidlige morgen: Ingwer – eller da en lærer 
en aften blev angrebet af en flagermus 
på lærerværelset: Ingwer. En mere be-
hagelig episode opstod, da skolen havde 
besøg af tre voldsomt flotte sopraner, 
som insisterede på at give knus til pedel-
len foran et talstærkt publikum. Og sådan 
har gæster også ofte på forskellig vis gi-
vet udtryk for at føle sig i gode hænder 
hos Ingwer.
Vi har altså meget at takke Ingwer for. Det 
gjorde vi i forb. med julepyntedagen, hvor 
lysene på juletræet i skolegården tænd-
tes for sidste gang af Ingwer. Det skete 
sammen med elever og medarbejdere. Vi 
sagde tak for veludført tjeneste og havde 
også en lille gave til ham. 
Han kvitterede ved at dele æbleskiver ud 
til alle. Det blev således en særlig stund i 
skolens historie.

Jes Kruse-Skolen er dog ikke ladt helt i 
stikken ved Ingwers pensionering. Gen-
nem flere år har han i dagligdagen været 
fuldt af en yngre udgave, som har suget 
de særlige Jes Kruse forhold til sig. Det 
er Morten Terkelsen, som nu overtager 

JES KRUSE SKOLEN
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Ingwers post. Han kommer ikke til at bo 
på skolen; men ellers vil han også være 
parat til at servicere os gennem tykt og 
tyndt. 

Morten bliver alene-pedel, og dermed 
sker der også der en kulturforandring på 
skolen. Selv om Morten er parat til at yde 
sit bedste, kan han ikke nå, hvad 1 1/2 
pedel klarede før. Vi kommer altså til i hø-
jere grad at prioritere og i givet fald søge 
hjælp udefra. Der bliver også lavet om 
på skolens åbningstider. Der er ikke låst 
op så tidligt som nu og foreningerne og 
aftenskolen må selv låse sig ud om afte-
nen.  Denne forandring skal vi nok klare; 
men vi vil dog nok ind i mellem tænke til-
bage på ”de gode tider”, da vi på alle tider 
af døgnet kunne råbe: Ingwer.
Vi glæder os rigtig meget over, at Mor-
ten er parat til at løfte opgaven, og jeg vil 
slutte med et stort farvel og tak til Ingwer 
og et velkommen i stillingen til Morten.

Her er en servicemeddelelse 
til forældrene:
Fra mandag, den 7. jan. 2019 er Jes 
Kruse-skolen åben fra kl. 07.00 om mor-
genen. Når der er låst op, må eleverne 
opholde sig inde i bygningen eller ude på 
den store skolegård, indtil det ringer ind 
til 1. time. Kontoret vil være åbent fra kl. 
07.15 og der er gårdvagt fra kl. 07.40.

Mega-julefest den 6. dec. 
med over 700 deltagere!
Torsdag, den 6. dec. havde vi julefest.  
Der var over 700 deltagere. Det var ele-
ver, forældre og mange gæster, og alle 
var de mødt op med godt humør. Det var 

tydeligt at se, når man gik rundt på gan-
gene eller kiggede ind i værkstederne. 
Overalt var der en god stemning. 4. kl. 
havde med Christa Lomholt og Markus 
Metzler indstuderet et julestykke: ”Lands-
byen, der havde glemt, at det var jul”. 
Det var så vellykket, at det blev opført  
2 gange. Luciapigerne gik i optog til hal-
len, som på det tidspunkt var fyldt til bris-
tepunktet. Med Lucia-sangen, de fine 
hvide kjoler og tændte stearinlys skabte 
de en helt særlig stemning. 5. kl. danse-
de om juletræet og 10. årg. sørgede for, 
at julemanden kom forbi. Det var også et 
fint optrin, som vakte begejstring blandt 
stor og lille. Alle medarbejdere var spredt 
ud over skolen og fungerede som værk-
stedsholdere. Takket være dem kunne 
værksteder, gangene og hallen rumme 
mange gæster den aften.

12 tapre lucia-piger på Rådhuspladsen
Søndag, den 16. dec. sang vore Lucia-
piger på Rådhuspladsen i Egernførde. 
Det var i mørkningen i skæret fra en til-
tagende måne, som i den frostklare luft 
gjorde sit til at skabe den rette stemning. 
Pigerne var ledsaget af Anette Taebel og 
Sabrina Lindahl, og arrangementet var 
kommet i stand via byens kulturmedarbej-
der, Andrea Stephan. Det er nu 5. gang, 
at Jes Kruse-Skolens luciapiger viser en 
af de nordiske juletraditioner i byen. Der 
var mange mennesker på gaden, og ru-
ten gik ind i mellem de forskellige opstil-
lede boder, som er samlingspunktet for 
byens julemarked. Der var også mange 
af skolens forældre til stede, hvoraf nogle 
havde været chauffører for pigerne – tak 

JES KRUSE SKOLEN
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for det!

Skoleudvikling i Skoleforeningen
I Flensborg Avis og på Skoleforeningens 
hjemmeside kan man læse om en stor 
debat, der foregår lige for tiden. Fælles-
rådet, som er Skoleforeningens øverste 
folkevalgte forsamling, har drøftet et for-
slag til forandringer i skolelandskabet. 
Det kan betyde lukning af skoler eller 
andre besparelser. Intet er afgjort endnu; 
men debatten er i fuld gang på forskellige 
medier. Hvis man vil danne sig et overblik 
over emnet, kan strukturudviklingskata-
loget læses på www.skoleforeningen.org
Fakta er imidlertid, at Skoleforeningen 
skal spare i de kommende år, da tilskuds-
bevillingerne fra Danmark og Slesvig-
Holsten ikke følger med den almindelige 
prisudvikling. Som ”stor” skole frygter 
vi en generel besparelsesrunde, som 
betyder, at vores almindelige skolevirk-
somhed beskæres og gøres ”fattigere”, 
hvorved vi bliver mindre attraktiv for min-
dretallets medlemmer: men som sagt er 
intet afgjort endnu. Skolen og samar-
bejdsrådet følger intenst med i debatten.

Elev-evaluerings-skemaer og 
nye læreplaner
Skoleverdenen udvikler sig løbende i takt 
med samfundsudviklingen. Vore gælden-
de læseplaner er derfor blevet for gamle. 
De er ikke fuldt med tiden, og det er lykke-
des Skoleforeningen at skrive et helt nyt 
sæt planer til alle fag. I fremtiden hedder 
de læreplaner og vil i højere grad beskri-
ve, hvad eleverne skal lære. I forbindelse 
med de nye læreplaner udarbejdes der 

også nye karakterblade. De får også et 
nyt navn. I fremtiden hedder de eleveva-
lueringsskemaer og vil ligge tæt op af læ-
replanerne. Den endelige udformning er 
endnu ikke afklaret; men det principielle i 
den form for karaktergivning blev beslut-
tet i fællesrådet, den 25. okt. 2018. Såvel 
læreplaner som elevevalueringsskemaer 
gælder fra skoleåret 2019-2020.

”Baby-Börse-Team” deler overskud 
mellem Egernførde Børnehave og Jes 
Kruse-Skolen
Det var 4 medlemmer af ”Baby-Börse-
Team” som i begyndelsen af december 
troppede op på skolens kontor. De hav-
de arrangeret den årlige ”Baby-Börse” i 
børnehaven, som p. gr. a. den store op-
bakning fandt sted i skolens hal. Det var 
Daniela, Stefanie, Katrin og Julie, som 
overrakte samarbejdsrådet en megastor 
check med beløbet 607,24 €. Pengene 
er straks gået videre til samarbejdsrådet, 
som vil bruge pengene til legeredskaber 
til grundskolens elever. Vi siger mange 
tak for gaven!

Skolebuskørsel og Autokraft
Som bekendt behandles vore elever og 
familier på lige fod med offentlige elever. 
Der ydes et vist tilskud til bustransporten 
fra Kreis Rendsburg-Eckernförde, en del 
betales af forældrene og det sidste dæk-
kes af Dansk Skoleforening. Elevtrans-
porten foregår imidlertid gennem Auto-
kraft.
I vores skole er der så mange elever, at 
der på 3 ruter kan sendes busser ud for 
at hente vore dem. Det er en rute, som 
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begynder i Gyby, en anden rute begyn-
der i Okslev og den tredje rute begynder 
i Dänischenhagen. Disse tre ruter be-
strides af Firma Truls fra Egernførde. Al 
anden elevtransport foregår med ”Linien-
verkehr”.
I det gamle skoleår var der ind i mellem 
problemer med Truls-busserne. Det var 
med elever, chauffører eller sågar bus-
serne. Ofte ærgrede den ene eller anden 
sig over de opståede forhold; men nu har 
vi i efteråret haft et møde med busfirmaet, 
Autokraft og Skoleforeningens kørselsle-
der. Vi drøftede de forskellige ærgerlige 
situationer og nåede sammen med Hr. 
Truls til en forståelse, så kørslen i frem-
tiden skulle fungere meget bedre. Der er 
også anskaffet nye busser og afgangen 
fra skolen kl. 13.10 (onsdag 14.10) er 
blevet sikret, så eleverne ikke skal løbe 
ud af klassen for at nå bussen.
Nu håber vi, at der kommer ro på den ikke 
uvæsentlige del af elevernes skoledag. 
Skulle der imidlertid være nye problemer, 
bedes forældrene kontakte viceskolein-
spektør Kasper Stavnsbo.

Jes Kruse-Skolen får nye toiletter 
i skolegården
Renovering af gamle skoletoiletter i sko-
legården har været et længe næret øn-
ske hos skiftende elevgrupper over man-
ge år. Nu sker der endeligt noget. Siden 
sommerferien har håndværkere været 
i gang med dem. Alt er blevet revet ud. 
Vægge er fjernet og gulvet til dels banket 
op. Derefter er man så gået i gang med 
at genopbygge toiletrummene, men nu i 
en mere tidsvarende form. Ind i mellem 

har det voldt problemer, da de ydre ram-
mer er den gamle skolebygning fra 1951. 
Nu er arbejdet i sin afsluttende fase, og vi 
håber, at håndværkerne er ude inden jul. 
Der vil dog være en afgørende ny ting, 
som man skal vænne sig til: Der er byttet 
om på drenge- og pigetoiletterne i frem-
tiden.
Vi glæder os til, at eleverne snart kan 
tage toiletterne i brug. Det spændende 
bliver så, om eleverne vil være bedre til 
at passe på de nye rum. Emnet vil i hvert 
tilfælde blive taget op i elevrådet og drøf-
tet i klasserne.

Á propos gamle bygninger
Jes Kruse-Skolen havde fødselsdag, den 
3. dec. Skolen blev grundlagt i 1949 og 
er dermed 69 år gammel i år. De første 2 
klasselokaler og lærerlejlighed på 1. sal 
var begyndelsen med 132 tilmeldte børn. 
De to lokaler eksisterer endnu. I dag er 
det klasselokale for 2. kl. og delelokale; 
mens lejligheden er indrettet til kontorer. 
Alle 3 lokaler var i øvrigt med kakkelovn. 
Slesvig-Ligaen i Danmark havde samlet 
penge ind til byggeriet og skolebygnin-
gen kostede 28.000 mark. Ved den fest-
lige indvielse var ligaens formand, Peter 
Kragelund, tilstede. Han havde samlet en 
bus fyldt med journalister fra Danmark 
plus et par politikere. Deriblandt den se-
nere statsminister Jens Otto Kragh.

Ja - vi har jo lov at drømme!
Jes Kruse-Skolen og Jes Kruse-Skolens 
samarbejdsråd har gennem mere end 10 
år fremsendt ansøgning på ansøgning til 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig om 
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Familiefastelavnsfest i Medborgerhuset 
 
Lørdag d. 2. marts kl. 14.30 

 
Traditionen tro vil vi holde familiefastelavsfest i medborgerhuset sammen med SSF. 
Vi slår katten af tønden ( også de voksne), synger, danser og spiser fastelavnsboller. 
Alle kan være med, I skal bare huske at møde udklædte. Der vil være præmier for 
de bedste udklædninger. 
Det koster 3.50€ at deltage, hvis man er over 80cm. Vi glæder os til at se jer! 
 
 

 
 

 
Familiegudstjeneste og Gækkebreve klip 
 
Søndag d. 24. marts kl. 10.00 

 
I samarbejde med SSF inviterer vi til en familiegudstjeneste i kirken.  
Efter gudstjenesten og kirkekaffen vil vi klippe smukke og sjove gækkebreve 
sammen. Et gækkebrev er en klippet forårshilsen med et lille digt, som man kan 
sende til venner og familie før påske. I stedet for at skrive navn på sætter man en 
prik for hvert bogstav i navnet, og så skal modtageren inden påske have gættet 
hvor gækkebrevet kommer fra. Hvis ikke det gættes skal modtageren give et 
gækkebrev. 
Vi fortæller lidt om den sjove tradition og viser jer, hvordan man kan lave fine og 
sjove gækkebreve. 
 

 

en renovering af den gamle skolebyg-
ning. Ideen er, at 
• der skal skabes større og mere tidsva-
rende klasselokaler med tilhørende grup-
perum.
• Faglokaler skal gennemgås og evt. 
også renoveres, så inventaret svarer til 
tidsvarende undervisnings- og sikker-
hedsvilkår. 
• Der skal rejses en tilbygning på den 
grønne plet med klasselokaler til indsko-
lingsforløbets 1. og 2. årg. samt førskole-
grupperne fra de to dagsinstitutioner og 
sidst, men ikke mindst: 
• bygges en multifunktionshal til skolen 
og det danske mindretals mange forenin-
ger i Egernførde.
Alt dette ønskes for at skabe rammer for 
en fortsat attraktiv skolevirksomhed i det 
sydøstlige hjørne af Sydslesvig. Skole-
foreningens direktion og Styrelsen har 
tilkendegivet, at de kender til behovet. 
Vi ved også godt, at ansøgningen lig-
ger i Flensborg blandt mange andre, og 

at Skoleforeningen står midt i en alvorlig 
sparerunde; men det er lige netop der, at 
man ikke skal give op. Jes Kruse-Skolen 
blev bygget i sin tid trods modstand fra 
forskellig side. Den står fortsat som en 
livsduelig og stærk skole med et flot mot-
to: ”Kernen - ikke skallen”, så vi giver ikke 
op.  – Og ja, vi har jo lov at drømme.
Som nævnt havde vi torsdag, den 6. 
dec. julefest. Det plejer at være en stor 
begivenhed i skolens årshjul. Arrange-
mentet samler over 700 deltagere. Det er 
for Jes Kruse-Skolen er tydeligt tegn på 
den støtte og opbakning, som vi i også i 
dagligdagen oplever fra skolens mange 
familier. Det giver hverdagen et stærkt 
positivt afsæt, som er med til at sikre, at 
vi lykkes med vores kerneopgave: At give 
eleverne, Jeres børn, en god dansk sko-
legang omgivet af dansk sprog og kultur. 
Med venlig hilsen
Peter Olesen Müller

JES KRUSE SKOLEN

VORES GODE SAMARBEJDSPARTNERE
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Aftenandagt i kirken sammen med konfirmanderne 
 
Fredag d. 22. februar kl. 19.30 
  

Årets konfirmander vil holde overnatning i kirken, men inden vil vi gerne holde 
aftenandagt sammen med jer. Det er konfirmanderne som planlægger andagten 
sammen med Cecilie Brask, så alt kan ske. 
 

 
 
Læsekredsen  
 
Læsekredsen har sammensat et vinterprogram  
– måske har du også lyst til at være med!! 
 

Læsekredsen mødes i havestuen kl. 20.00  
 
Onsdag d. 6. marts: Anne Tyler: Den blå tråd 
Onsdag d. 3. april: Anders Lund Hansen: Sølv, blod og kongemagt 
Onsdag d.15. maj: Søren Sveistrup: Kastanjemanden 
 
Hvis du har spørgsmål til læsekredsen er du velkommen til at kontakte Leslie 
Hougaard, tlf. 04353 1075.  
 

 
 
Menighedskaffe  -  Seniorennachmittag 
 
Vi mødes i havestuen kl. 15.00 

 

Eftermiddag for de ældre med kaffe og kage, hygge og sang. Alle seniorer er 
velkomne til en hyggelig eftermiddag i dansk atmosfære. 
 
Torsdag d. 14. marts kl. 15.00 
Torsdag d. 4. april kl. 15.00 
Torsdag d. 9. maj kl. 15.00 
 
Indtil menigheden har fået en ny præst vil Leif Volck Madsen lede menighedens 
ældreeftermiddage. 
 

 

 
 

Ny præst til menighederne  
 Egernførde og Holtenå 
 

 
 
Det har været lang tid at vente til det til sidst blev officielt, at jeg til juni bliver Jeres 
nye præst. Prøveprædiken midt i juleræset, usikkerhed om udgangen helt frem til 
januar – det har været en nervepirrende tid sikkert også for Jer.  
 
Og hvem er det så, der bliver Jeres nye præst? Mit navn er, som I sikkert allerede 
har hørt og læst, Ulrich Vogel. 
Jeg har i år været præst i 30 år og er med mine snart 58 år ikke helt ung mere. Men 
vent nu, til I møder mig, der er stadigvæk masser af liv tilbage i mig!  
Jeg er optaget af levende gudstjenester med prædikener tæt på menneskers 
hverdag og i et sprog, de forstår – inklusive tysk.  
Ich bin eher zufällig in Hamburg geboren und in Holstein aufgewachsen, ohne die 
Möglichkeit auf eine dänische Schule zu gehen und spreche deshalb ganz natürlich 
fließend Deutsch. Det var allerede en fordel i mine nuværende menigheder i Husum 
og Frederiksstad og det glæder mig, at der også er åbenhed for det hos Jer.  
Men naturligvis holder jeg lige så gerne også gudstjeneste helt på dansk – jeg er jo 
dansk præst!  
Jeg blev ordineret 20.7.1989 i Københavns Domkirke, har været præst ved Den 
Danske Diakonissestiftelse og derefter i 23 år i Tingbjerg i det nordvestlige 
København, inden jeg i begyndelsen af 2015 kom til Sydslesvig.  
Jeg anser mindretallet som brobygger mellem dansk og tysk og mig selv som 
brobygger for håbet gennem kirkens budskab.  
Ich freue mich auf Euch, nur schade, dass es noch ein bisschen dauert! 
Jeg glæder mig til at være præst for Jer! 
 
Indtil præstestillingen igen bliver besat vil Mette Cecilie Brask fra Rendsborg fortsat 
passe embedet stærkt hjulpet af Leif Volck Madsen, som de fleste allerede kender 
meget godt.  
Mette Cecilie Brask kan kontaktes på tlf. O4331 - 71127 
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GUDSTJENESTER

FEBRUAR
Fredag 22.  19.30 Egernførde Aftenandagt med  
       konfirmanderne
Søndag 24.  10.00 Egernførde Gudstjeneste og 
       generalforsamling
MARTS
Søndag 3.  10.30 Holtenå  Leif Volk Madsen
Søndag 3.  14.30 Egernførde Leif Volk Madsen
Søndag 10.  10.00 Egernførde Leif Volk Madsen
Søndag 17.  10.00 Egernførde Bo Nicolaisen
Søndag 24.  10.00 Egernførde Ceclie Brask
Søndag 31.  10.00 Egernførde Leif Volk Madsen
APRIL
Søndag 7.  10.30 Holtenå  Cecilie Brask
Søndag 7.  14.30 Egernførde Cecilie Brask
Palmesøndag 14.  10.00 Egernførde Cecile Brask
Skærtorsdag 18.  19.00 Egernførde Leif Volk Madsen
Langfredag 19.  10.00 Egernførde Cecilie Brask
Påskedag 21.  10.00 Egernførde Leif Volk Madsen
2. Påskedag 22.  10.30 Holtenå  Leif Volk Madsen
Søndag 28.  10.00 Kirkedag i Slesvig
MAJ
Søndag 5.  10.30 Holtenå  Leif Volk Madsen 
Søndag 5.  14.30 Egernførde Leif Volk Madsen
Søndag 12.  10.00 Egernførde Cecilie Brask
Søndag 19.  10.00 Egernførde Leif Volk Madsen
Søndag 26.  10.00 Egernførde Leif Volk Madsen 
       Årsmøde
Torsdag 30.  10.00 Egernførde Leif Volk Madsen 

   Egernførde Danske Kirke: Ostlandsstr. 21, 24340 Egernførde
   Forsamlingshuset i Holtenå: Westenhofstraße 8, 24159 Kiel
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SYDSLESVIGSK VÆLGERFORENING

Kære SSW venner!
Der SSW Eckernförde wünscht Euch alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit für 
das Jahr 2019.

Wie schon in einem unserer letzten Berichte erwähnt, wollen wir unsere Ziele aus 
dem Wahlprogramm jetzt auch umsetzen. Dafür benötigt man in der jetzigen Ratsver-
sammlung dementsprechende Mehrheiten. Mit Unterstützung durch die CDU und der 
FDP haben wir die Verlegung des Skateparks auf die andere Straßenseite auf den 
Weg gebracht. Manch einer aus der Politik wirft uns vor damit den Investor aus dem 
Bahnhofsbereich zu vergraulen, dies ist aber nicht der Fall. Wir wollen weiterhin ein 
Kino am Bahnhof, allerdings muss man auch der FDP recht geben, dass irgendwann 
der Zeitpunkt kommen muss, wo Ergebnisse der Planungen präsentiert werden. Ein 
Ergebnis ist aber momentan nicht in Sicht.

Der SSW Eckernförde könnte sich auch vorstellen, auf der alten Skateanlage ein 
Parkhaus zu bauen, um die Parksituation in Eckernförde zu verbessern.
Wir werden weiterhin mit anderen Parteien Gespräche führen um unsere Ziele um-
zusetzen. Auch eine Einstimmenmehrheit ist eine Mehrheit, so ist das nun mal in der 
Demokratie.

Wir möchten wieder einmal auf unseren „Stammtisch“ am Mittwoch hinweisen. Wir 
würden uns freuen dort hin und wieder einige Mitglieder des SSW begrüßen zu kön-
nen. Hier kann man Informationen aus erster Hand erhalten.

Zu guter Letzt möchten wir noch auf die kommende Europawahl hinweisen. Auch 
wenn der SSW dort nicht antritt, so ist es doch wichtig, das jeder die Chance zur Mit-
bestimmung wahrnimmt.

Kærlig hilsen

Christoph Christiansen 
SSW-Eckernförde 
Ortsvorsitzender
Mobil: 0171-7821006
christoph.christiansen@ssw-eckernfoerde.de
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ÆLDREKLUBBEN - SENIORENCLUB

Kære venner!
Schon wieder ist ein Jahr vergangen, und 
im neuen Jahr sind wir schon wieder in 
vollem Gange.
Im Januar hatten wir unsere Generalver-
sammlung. Wie ihr ja wisst sind wir eine 
Arbeitsgemeinschaft und haben keinen 
Vorstand in dem Sinne. Wir gebrauchen 
gerne etwas mehr Hilfe, denn unsere 
Kräfte sind auch nicht endlos. Wer bereit 
ist zu helfen, darf sich gerne melden, da-
mit unsere Nachmittage weitergehen und 
wir es weiterhin hyggeligt haben.
Wir werden auch wieder hyggelige Nach-
mittage mit einfach nur snak und hygge, 
Frühlingsfest und Banko haben. Unse-
re Nachmittage sind immer am letzten 
Donnerstag im Monat kl. 15.00 im MBH. 
Wenn du Lust hast komm doch einfach 
mal vorbei.
Unsere Fahrt ins Blaue kann ich leider 
noch nicht bekannt geben, weil wir ja 
noch keinen neuen Pastor haben. Bis zu 
dem Zeitpunkt werden wir sicher einen 
haben. Wir werden uns dann zusammen-

setzen und eine schöne tur und Termin 
ausarbeiten. Es wird sicher ende Mai - 
Anfang Juni werden.
Schon geht das erste halbe Jahr mit ei-
nem Sommerfest zu ende. Schönes Wet-
ter ist bestellt.
Wir hoffen ihr kommt weiter gerne zu un-
seren Nachmittagen. Vi har det hyggeligt 
sammen, kom og vær med.
 

Die Arbeitsgemeinschaft und Renate
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DSH FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER

Det nye år, og vore eftermiddage, er jo 
allerede godt i gang  igen.
Som sædvanlig begyndte vi igen med  
en fælles ”Bankoeftermiddag” sammen 
med eftermiddagsdamerne . 
Den 12. februar havde vi vores general-
forsamling kl. 16.00 i MBH. Hvordan det 
gik, beretter jeg i næste udgave.
Vores ”Spielenachmittag” var den 19.  
februar kl. 15.00. Det plejer at være  
meget hyggelig og sikkert også denne 
gang.
Den 5. marts holder vi ”Nordens Hus-
moderdag”. Hvilket land vi vil holde fest 
om finder vi ud af, og det skal nok blive 
hyggeligt. Som vi plejer begynder vi kl. 
15.00.
Fra den den 11. marts til den 29. marts 
er der en udstilling på rådhuset til vores  
forårsbasar, som finder sted den 31. 
marts i MBH fra kl. 11.00 -16.00 .
I martsmåned har vi også vores week-
end på Christianslyst.

En hyggeeftermiddag vil vi også have,  
og det skal være den 7. maj med hjem-
mebagte kager og lidt hygge .
Jeg vil allerede bede jer sætte et kryds 
i kalenderen, hvor jeg vil bede jer om at 
bage en kage til årsmødet. Som i jo i ved 
står vi ikke mere for kaffebordet, men vi 
vil jo gerne støtte de nuværende kaffe-
damer. Vi ved jo at det er et stort arbej-
de. Derefter kan vi jo nyde årsmødet.
Så er det første halve år allerede gået.
Tak for denne gang. 
Kom og vær med. Vi har det hyggeligt.

Bestyrelsen og Renate Petersen
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EGERNFØRDE BØRNEHAVE

Den 13.12.18 blev Egernførde Børnehave in-
viteret til ældrekaffe i Medborgerhuset for at 
synge julesange til ældreklubben.

Det var 20 af de ældste børn, der skulle stå 
på scenen og synge gode danske børnejule-
sange, som de havde øvet sig på i de sidste 
uger og de var mega nervøse. Da vi så alle 
sammen stod foran den store forsamling, kom 

rutinen frem igen, og det blev igen en stor op-
levelse for de små og de store. 

Der var både Rudolf, Nissefar, Nissebanden, 
tre rotter, en hel nissefamilie som trampede 
og stampede og spiste julegrød. 

Tak for en dejlig oplevelse,
Egernførde Børnehave

Børnehaven på besøg hos ældreklubben
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Tiden løber utrolig hurtig. Juletiden er forbi, 
nytår er overstået og året 2019 er begyndt. I 
skrivende stund er vi meget beskæftiget med 
at planlægge året. På programmet vil  der 
stå en stor fastelavnsfest til vores børn, en 
overnatning på Børne- og Ungdomshuset for 
vores børn i 1. og 2. klasse, en weekendtur 
til Husum med vores børn i 3. og 4. klasse, 
en weekendcykeltur til Kappel, deltagelsen i 
årsmødet, deltagelsen  i Børne- og Ungdoms-
husenes fællesdag på Tydal, en tur til parken 
Universe på Als og i slutnigen af året så vores 
traditionelle deltagelse i ungdomsklubbernes 
mesterskab i indefodbold i Lemvig.

Sådan som det ser ud for tiden, vil vi få en 
stor 1. klasse i det nye skoleår 2019 / 2020. Vi 

arbejder meget på, for at kunne imødekomme 
alle ønsker om optagelse af børn i vores fri-
tidshjemsafdeling. Dog kan vi for tiden ikke 
garantere for at det lykkedes.

I forbindelse med resutataftalen med Sydsles-
vigudvalget vil vi i år fortsætte med emnerne 
dansk sprog og kultur, klubarbejde og med-
bestemmelse. Ud over det vil vi have fokus 
på digitale medier i henhold til børn og unge 
og en del af personalegruppen vil deltage i et 
kursusforløb, som vil omhandle udsatte børn.

Jeg vedlægger en del billeder fra vores sidste 
udflugt til Husum med vores ungdomsklub.

På personalets vegne
Wolfgang Lausten

Kære læsere

Anerkannte Kindertagesstätte und Jugendeinrichtung der dänischen Minderheit im Kreis Rendsburg-Eckernförde

SDU´S BØRNE- OG UNGDOMSHUS
Hans Christian Andersen Vej 6a, 24340 Egernførde
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EN HAL FOR ALLE

”En Hal for alle” er planlægningen af en ny multifunktionshal, som skal være 
mindretallets sted for sport og fritidsaktiviteter i Egernførde. 

Kære medlemmer, interesserede, formand og ledere
Vi er kommet langt med vores plan til ”en hal for alle” i Egernførde e.V.
For at komme videre er det vigtigt, at du blander dig i diskussionen og møder op 
til generalforsamlingen. Måske har du også lyst til at være en del af bestyrelse og 
repræsentere din forening i bestyrelsen.

              

10.01.2019

En hal for alle i Egernførde e.V. inviterer hermed til sin årlige
generalforsamling

Onsdag, d. 20.03.2019, kl. 19.00 i
Medborgerhuset Egernførde, H.C. Andersen-Weg 8

med følgende dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer
3. Formandens beretning
4. Regnskabet
5. Revisionsberetning
6. Drøftelse og godkendelse af beretningerne
7. Gennemgang af Arkitektens halplan og 
    vision, samt drøftelse
8. Valg af formand

af næstformand
af protokolfører
af kasserer
af bisidder

9. Evtuelt

Ethvert medlem kan i henhold til vedtægterne foreslå punkter til dagsordenen. 
Dette gøres skriftligt overfor formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen – Bestyrelsen 
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  EGERNFØRDE IF E.V.
H.C. Andersen Weg 5     24340 Eckernförde     Tel. 04351 3663

Alle hold i Eckernførde IF deltager pt. i 
indendørs stævnerne. Klubben er også 
deltager i de offi  cielle „Kreishallen-meis-
terschaften“, som bliver organiseret af 
fodboldforbundet SHFV.
Det er også lykkedes at få fl ere medlem-
mer i det sidste halve år.

Aktuell läuft die Hallensaison an der die 
Mannschaften aller Altersklassen teil-
nehmen. Der Verein ist auch bei den 
alljährlichen Kreishallenmeisterschaften 
der Verbände des SHFV mit den C- und 
B-Mädchen sowie mit den Frauen vertre-
ten. Während der Hinrunde ist es dem 
Verein gelungen weitere Mitglieder dazu 
zu gewinnen.

Eckernførde IF har 4 hold, som deltager 
i spillerunden / Aktuell befi nden sich 4 
Mannschaften im Spielbetrieb:

U11-pigerne/Die E-Mädchen (7-10 Jahre) 
Træner/Trainer: Kim Grewe, Sally Noet-
zel og Co-Trainerin Lesely Kistner.

U15-pigerne/Die C-Mädchen (11-15 Jahre)
Træner/Trainer: Christian Hinske und Ulf 
Kistner.

U17-piger/Die B-Mädchen (15-17 Jahre)
Træner/Trainer: Dieter Schulz und Co-
Trainerin Laura Kistner.

Dameholdet/Frauen
Træner/Trainer: Rolf Lorenzen und Co-
Trainer Marco Stawicki.

Stemningen på alle hold er meget god og 
selvfølgelig vil klubben glæde sig over at 
se nye ansigter, som altid er velkomne i 
alle aldersklasser./Die Stimmung in den 
Mannschaften ist sehr gut und der Verein 
würde sich natürlich sehr über weiteren 
Zuwachs in allen Altersklassen freuen.

Kontakt
Jugendwart: Christian Hinske, 
Tel. 0151-14126169 
e-mail: chinske@web.de

Fußballobmann: 
Rolf Lorenzen, 
Tel. 0173-1857021, 
e-mail: rolfl orenzen7@gmail.com

Fodbold/Fußball

Die C-Mädchen beim Turnier in Nortorf



26

EGERNFØRDE UF E.V.

Vinteren betyder for fodboldholdene in-
dendørstræning og turnering. Dog har 
vores træningstider ikke været helt så 
optimale, men vi kan ikke sige, at det har 
gjort det svært at deltage i turneringerne.
Denne gang deltog kun Miniputterne 
ved SDU-turneringen, hvor de i forrun-
den havde hårde kampe om at komme i 
A- kvalifi kationen. De vandt 2 og tabte 2 
kampe, men havde en bedre målscorer, 
som var afgørende. I anden runde vandt 
de alle 4 kampe og kan dermed kalde sig 
Sydslesvigske Mester i deres årgang. 
Holdet deltog også i forrunden til det tys-
ke indendørs Kredsmesterskab, hvor de 
vandt deres pulje og kvalifi cerede sig til 
slutrunden i Rendsborg-Egernførde Amt.   
For vores 2 Team Förde hold (Drenge og 
Herre-Junior), forløb forrunden i Futsal 
ligeledes. Begge hold gik ubesejret igen-
nem alle deres kampe. Mens Herre-Juni-
or allerede nu kan kalde sig KredsMester, 
har drenge holdet også kvalifi ceret sig til 
slutrunden i Rendsborg-Egernførde Amt. 
Begge hold ønskes HELD og LYKKE med 
Landsmesterskabet i Hensteds-Ulzburg.

I december startede alle UF-fodboldhold 
med at træne i Hallen. Vi glæder os sta-
dig over nye spilleglade ansigter. 

Fodbold-træningstider er
Mikropuslinge/G-Junioren
Årgang: 2012 og yngre
Onsdag kl. 16.30 - 18.00
Halle Jes-Kruse-Skole

Puslinge/F-Junioren
Årgang: 2010 og 2011
Onsdag kl. 16.30 - 18.00 
Halle III, Schulzentrum Süd
Fredag kl. 16.30 - 18.00
Halle II, Schulzentrum Süd

Miniputter/E-Junioren
Årgang: 2008 og 2009
Onsdag kl. 16.30 - 18.00
Halle III, Schulzentrum Süd
Fredag kl. 16.30 - 18.00
Halle II, Schulzentrum Süd

Lilleputter/D-Junioren
Årgang: 2006 og 2007
Onsdag kl. 16.30 - 18.00
Halle III, Schulzentrum Süd
Fredag kl. 16.30 - 18.30
Halle II, Schulzentrum Süd

Drenge/C-Junioren
Årgang: 2004 og 2005
Tirsdag, kl. 17.00 - 19.00
Sporthalle Rieseby, Petriweg
Fredag kl. 18.00 - 19.30
Halle II, Bundeswehrkaserne Stützpunkt 
Nord, Am Ort
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EGERNFØRDE UF E.V.

Herre junior/B-Junioren
Årgang: 2002 og 2003
Mandag kl. 18.00 - 19.30
Fritz-Reuther-Halle, Saxtorfer Weg

Vi har igen haft mange succesfulde op-
levelser i denne sæson ved SdU´s inde-
fodboldturnering i både Slesvig og Flens-
borg. Miniputter blev Sydslesvigske 
Mestre 2019. Vi takker alle børn, foræld-
re, træner og organisatorerne ved SdU, 
som gør disse gode turneringer mulige.

Ved badminton-træningstiderne er 
nu klar med en lille ændring:
Begge dage på Jes Kruse Skolen, 
Hans-Christian-Andersen-Weg 2
Onsdag kl 17.00-19.30: træning for ny-
begyndere fra 15 år med Mattis og Jan, 
hvorefter de øvede voksne træner fra kl. 
19.00 til 22.00. (Den lille overlapning af 
tiden er planlagt.)

Torsdag kl 17.30-19.30 „rigtig“ træning 
med Jens for børn / ungdom i alle spil-
lestyrker.
Fra kl. 19.30 til 22.00 tager så de øvede 
voksne over med at spille. (I må gerne 
komme fra kl. 19)

Vi glæder os til en super fodbold- og 
badmintonåret 2019 med jer.

Miniputter SdU Meister 2018 EUF drenge
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Egernførde Badmintonklub
Jens Büßen 
tlf. 04351-896737
e-mail: jubuessen@t-online.de

Biblioteket
Jes Kruse-Skolen
H.C.Andersen-Weg 2
24340 Eckernförde
tlf. 04351-720265
e-mail: ege@dcbib.de

Borreby Børnehave
Saxtorfer Weg 58a
24340 Eckernførde
tlf. 04351-81478
e-mail: lene.roost@skoleforeningen.de

Egernførde Børnehave
H.C.Andersen-Weg 6
24340 Eckernförde
tlf. 04351-5478
e-mail: Ralf.Timm@skoleforeningen.org

Egernførde IF
Timo Paasch
Kurt-Pohle-Str. 4
24340 Eckernförde
tlf. 0176-80542657
e-mail: timo-paasch@gmx.de

Egernførde UF
Andrea Stelzer
tlf. 04351-767220
e-mail: info@destillerie-altenhof.de

Egernførde Fritidshjem
Wolfgang Lausten
H.C.Andersen-Weg 6a
24340 Eckernförde
tlf. 04351-476330 – kontor
e-mail: egernfoerde-fritidshjem@sdu.de

DSH Foreningen af Aktive kvinder
Renate Petersen
tlf. 04351-86345 
e-mail: R-Petersen.Eck@gmx.de

Jes Kruse-Skolen
H.C.Andersen-Weg 2
24340 Eckernförde
tlf. 04351-71570 
e-mail: peter_mueller@skoleforeningen.de

Aftenskolen
Kontakt Inge Nielsen 
på Jes Kruse-Skolen

Kirken/præsten
Stedfortræder 
Cecilie Brask
Præst i Rendsborg Danske Kirke
Tlf. 04331-71127
e-mail: cbrask@kirken.de

Seniorklubben Egernførde
Renate Petersen
tlf. 04351-86345 
e-mail: R-Petersen.Eck@gmx.de

SSF Egernførde (Sydslesvigsk Forening)
Fred Witt
tlf. 0172-6208135 
email: f-witt@t-online.de, 
ssf-egernfoerde@t-online.de

SSW Egernførde (Sydslesvigsk Vælgerforening)
Christoph Christiansen
Saxtorfer Weg 58 
24340 Eckernförde
tlf. 0171-7821006

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
Hjemmepleje/skolesundhedspleje:
tlf. 0461-570580
e-mail: info@dksund.de

Dansk Sekretariat
(Medborgerhuset)
H.C. Andersen Weg 8,
24340 Eckernförde
tlf. 04351-2527, 
fax 04351-5183
(Ejderhuset)
Brandtstr. 29, 
24782 Büdelsdorf
tlf. 04331-4388077
Amtskonsulent: Dorthe Salchow, dorthe@syfo.de
Kontorassistent: Finja Schulz, finja@syfo.de

KONTAKT til institutioner og foreninger
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Dansk Sundhedstjeneste 

 Hjemmepleje 
          - Pflegeversicherung/Krankenkasseleistungen 
 
               Forebyggende hjemmebesøg 
 
                      Plejehjem  
                        - Aflastning (Kurzzeit- und Verhinderungspflege 

                          - Pleje 
                                   
                           Skolesundhedstjeneste 
 
                         Mødrerådgivning 
 
                      Socialrådgivning 
 
                  Fodpleje 
 
         Undervisning i faglige emner 
 

står til rådighed for det danske mindretal i hele Sydslesvig 

0049 (0)461 570 58 0    www.dksund.de 

for Sydslesvig e.V. 

tlf. 0049 (0)461 570 58 0

info@dksund.de

www.dksund.de
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Kompetenz
in Holz

Möbelbau
Innenausbau
Türen und Fenster
Reparaturen

Uwe Schmidt
An der Bundesstr. 4

24340 Gammelby
Tel.: 04351- 48 95 65

Fax: 04351 - 75 24 99
info@der-holztechniker.de
www.der-holztechniker.de

VORES GODE SAMARBEJDSPARTNERE

“Unser Service - Ihr Vorteil”

Taxi-RufGebührenfrei0800 5000 123

Heizung & Sanitär Service
Notdienst 24 Stunden

Goldammerweg · 24340 Eckernförde
Tel. 04351/87691 · Fax 04351/83892
info@lars-waldinger.de

  Brennwerttechnik
  Solarenergie
  Pellet-, Hack-, und Scheitholz-Heizung
  Heizungstechnik
  Öl und Gas Kundendienst
  Schornsteinsanerung
  Badmodernisierung
  Sanitäranlagen
  Wasserentkalkungsanlagen
  Verkauf von Sanitär- und 

    Heizungsanlagen an Selbstbauer



KALENDER

02/03/19 Familiefastelavn i Medborgerhuset kl. 14.30

05/03/19 Nordens Husmoderdag, Aktive kvinder, kl. 15 i Medborgerhuset

14/03/19 SSF Generalforsamling i Medborgerhuset kl. 19

20/03/19 Hal for alle i Egernførde e.V - generalforsamling kl. 19 i Medborgerhuset

22/03/19 Jazzkoncert kl. 20 i Medborgerhuset

24/03/19 Familiegudstjeneste kl. 10 med efterfølgende  
Gækkebreveklipning for alle kl. ca. 11 i kirkens havestue.

28/03/19 Forårsfest seniorer, kl. 15 i Medborgerhuset

29/03/19 SSF forårsbanko, JKS-hal kl. 19.30

31/03/19 Forårsbasar, Aktive kvinder kl. 11-16 i Medborgerhuset

MARTS

10/4 - 
18/4/19

Påskeferie

24/04/19 Amtets fælles senioreftermiddag med Gottorp amt, fra kl. 15-17

25/04/19 Jes Kruse Skolen - Samarbejdsrådets årlige forældreaften

25/04/19 Banko seniorer kl. 15, Medborgerhuset

27/04/19 SSF Fiskekursus for børn, afg. Medborgerhuset kl. 6.30

APRIL

02/05/19 Jes Kruse Skolen - Forårskoncert

29/05/19 Jes Kruse Skolen - Internt atletikstævne

MAJ

HUSK ÅRSMØDEWEEKENDEN DEN 24.-26. MAJ 2019!!!
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NATURKOST
KÖRPERPFLEGE

STEHCAFÉ
Vollsortiment mit

großer Frischeabteilung

Fleisch
Wurst
Kuchen
Brot
Käse
Snacks
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wechselndem
Mittagstisch

Regionales
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Gospelworkshop for hele Sydslesvig 
3.3.2018 - 10:00

Vi vil gerne være så aktuelle som muligt. Derfor 
beder vi om din mailadresse, så vi kan kontak-
te dig via mail i stedet for pr. post. Dette skåner 
miljøet samtidig med, at vi sparer mange penge 
i portoudgifter.

Kom og 
     vær med! 

Læs mere på side 4 

<<Fornavn>> <<AA Efternavn>> 
<<Attn.>>
<<Gade>> <<Husnr.>> 
<<Land>> <<Postnr.>> <<By>> 




