
SANKT HANS

KOM OG VÆR´ MED!
Hilsen bestyrelsen

Vi mødes kl. 18 til fælles grill, hygge, musik og bål med 
båltale. Årets båltaler er vores nye præst Ulrich Vogel. 
Frehr og Nissen underholder os med dejlig sang og 
musik. 

Som vi plejer, køber vi  kød til grillen og alle tager en 
lækker salat eller brød med til en fælles buffet. Vi vil dog 
bede om et lille tilskud til udgifterne, da kassen er tom, 
og tager derfor 2,50 € per voksen for al det kød / pølser, 
man kan spise. Børn er gratis. 
Drikkevarer kan igen købes til rimelige priser. 

Af hensyn til indkøb af kød vil vi gerne bede om 
tilmelding senest d. 20.6. kl. 12 per mail til Fred Witt: 
ssf-egernfoerde@t-online.de eller tlf. 0172 6208135

SSF Egernførde inviterer sammen med kirken og SSW 
til den årlige Sankt Hans fest i Medborgerhusets have
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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 

BORREBY BØRNEHAVE
ÆLDREKLUBBEN

KIRKEN
JES KRUSE SKOLEN

DSH - AKTIVE KVINDER
KONTAKT

DANSK SUNDHEDSTJENESTE
KALENDER

IndholdKære læser
Endelig er vi nået frem til sommermånederne, 
men der er stadig lidt tid til den store ferie.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak 
for det flotte fremmøde ved årsmødet i Egern-
førde. Dejligt, at så mange ville være med til  
at fejre denne store fest.
Se billeder og film på www.syfo.de.
Hvad der ellers sker i Egernførde og omegn, 
kan du læse om i denne udgave af hæftet.

Vi har i mellemtiden fået en ny og dermed 
fuldtallig redaktion til hæftet – vores opgave vil 
i første omgang være at se på hæftets fremtid 
og videreudvikling, herunder digitalisering.

Du kan også læse den aktuelle og ældre 
udgaver af Egernførde Nyt på Sydslesvigsk  
Forenings hjemmeside www.syfo.de

God fornøjelse med denne sommerudgave 
af Egernførde Nyt.

Redaktionen for Egernførde Nyt

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

perioden september - november 2019.
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DE DANSKE ÅRSMØDER  
24.-26. maj 2019

NORDEN møder Sydslesvig -

DE DANSKE ÅRSMØDER  
DE DANSKE ÅRSMØDER  

Kære medlemmer 
og venner
Endnu engang tak til alle hjælpere, frivil-
lige, talere, gæster og venner, der kom til 
vores store årsmødefest på sportsplad-
sen den 25. maj. Det var en stor fornøj-
else at byde jer alle velkommen. I fi k for-
håbentlig set og hørt, hvad I ville og tog 
mange oplevelser og indtryk med hjem. 
Vi fejrede Dannebrog på behørig vis og 
hilste på Norden. Se billeder og fi lm på 
www.syfo.de. 

Sommerens første arrangement er en 
meget traditidionel dansk fest, som vi 
ligeledes traditionen tro fejrer den 23.6.
Vi mødes i Medborgerhusets have kl. 18 
til fælles grill, 
hygge, muik og 
bål. Årets bål-
taler er vores 
nye præst Ull-
rich Vogel. Den 
musikalske un-
derholdning og 
fællessang står 
Frehr og Nis-
sen for.

Som vi plejer, køber vi  kød til grillen og 
alle tager en lækker salat eller brød med 
til en fælles buff et. 
Vi vil dog bede om et lille tilskud til ud-
gifterne og tager derfor 2,50 € per vok-
sen for al det kød/ pølser, man kan spise! 
Børn er gratis. 
Drikkervarer kan igen købes til rimelige 
priser. Af hensyn til indkøb af kød vil vi 
gerne bede om tilmelding senest d. 20.6. 
kl. 12 på sekretariatet, tlf. 04351-2527 
eller per mail til 
ssf-egernfoerde@t-online.de. 

Resumé: Unser Mittsommerfest fi ndet 
am 23.6. im Garten des Medborgerhus 
statt. Wir fangen um 18 Uhr an, Redner 

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

am Feuer ist unser neuer Pastor Ullrich 
Vogel. Anmeldung bis zum 20.6., siehe 
oben. 
Grillfl eisch satt gibt es für nur 2,50 € pro 
Person; Kinder sind kostenlos.
Salat oder Brot für ein gemeinsames 
Buff et bitte mitbringen. Getränke können 
gekauft werden.

Derefter har SSF ikke fl ere tilbud og ar-
rangementer før en velfortjent sommer-
ferie!!!

Et vigtigt OPRÅB til vores unge kunst-
nere! ÅRETS LANTERNEPLAKAT skal 
fi ndes!!! 

Der er god tid, men hvis du allerede har 
en idé og har lyst til at designe årets lan-
terneplakat, så kan  du bare gå igang.
Vi har brug for en plakat, der indbyder 
alle til Egernførdes fælles lanterneoptog 
den 25. oktober. Den skal afl everes på 
A3 højformat, ellers har du frie hænder 
og materialevalget er dit! Husk kun at 
skrive dit navn på bagsiden, så vi kan se 
plakaterne og udvælge en vinder uden at 

kunne se ophavsbarnets navn. Opråbet 
gælder selvfølgelig også for Risby Dan-
ske Skole.
Som i de seneste år, kårer vi en vinder 
både blandt skolebørn og børnehave-
børn. Skolebørn vinder 50 €, børnehave-
børn 25 €, så hvis det er noget for dig, 
kan du jo bruge en regnvejrsdag i som-
merferien på det. Den skal afl everes på 
sekretariatet senest d. 16.9. kl. 12.
Held og lykke til jer alle!

Veludhvilet og brune mødes vi så igen 
til en sangaften i medborgerhuset den 
22. august kl. 19.00.
Vi vil gerne tage den nye SSF sangbog, 
der udkom den 21. maj, i brug og synge 
fællessang sammen med alle sangglade 
interesserede. 
Kom til en 
hyggeaften, 
SSF spenderer 
drikkevarer og 
knas.

Endnu et af de tilbud, der ikke må mangle 
ud på efteråret, er vores 4-dages-sprog 
og kulturtur til Danmark. Årets rejse-
mål er Bornholm. Vi overnatter på Ham-
mersø Hotel - med halvpension.

Sangbogen
Sydslesvig
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Der er planlagt forskellige ture rundt på 
øen og en tur til Christiansø.
Det detaljerede program kan du finde på 
hjemmesiden og på opslagstavlen og i 
vinduet i Medborgerhuset. Interesserede 
kan også få tilsendt et program via sekre-
tariatet.
Der er kun 4 pladser tilbage i bussen, så 
er du interesseret, ring til formand Fred 
Witt på mobil  0172-6208135.

Det er så sommerens program, men du 
kan allerede reservere følgende termi-
ner i din kalender, selvom du først hører  
nærmere i efterårsudgaven.

19.-22.9. 4-dages sprog- og kulturtur til 
Bornholm
25.10. fælleslanterne
08.11. banko i skolens hal
09.11. Mortensaften med gåsesteg
22.11. jazzkoncert

Vi glæder os til at se dig til et eller flere af 
vores arrangementer!
Wir freuen uns auf dich!

Mange hilsner fra
Bestyrelsen/ der Vorstand

EGERNFØRDE ... din kreative forening

Vi har 

brug 

for din 

mail-

adresse!

www.syfo.de/mail

Ønsker du at modtage dit hefte digitalt, 
og vil du være med til at skåne miljøet, 
så send os din e-mail adresse til

rd-eck@syfo.de
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Har du eller din klasse/børnehave lyst til at designe plakaten, så er det din chance NU. En plakat 
for elever og en for børnehavebørn. Dit/jeres forslag skal afleveres på sekretariatet senest den 
16.09.2019 kl. 12.00 i A3 størrelse i højformat. (HUSK AT SKRIVE DIT NAVN PÅ BAGSIDEN).

Vinderpræmien er på 50,- euro, børnehaveplakaten får en præmie på 25,- euro. Desuden bliver 
det omtalt i Flensborg Avis – med billede. De seneste års plakater hænger i Medborgerhuset, 
hvis du vil lade dig inspirere.
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RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Lørdag 15.06.2019
Amtsstyrelsen for Rendsborg-Egernførde amt inviterer på en tur med smukke indtryk og ro. 

Vi besøger først Kongsdal åben have, som blev valgt til årets have i 2016. Med sine 20.000 
m2 er haven en af Danmarks smukkeste og den ligger omkranset af den vilde natur. Haven er 
spækket med siddepladser i de grønne omgivelser, hvor du kan nyde din medbragte mad. Tag 
en pause, lyt til fuglenes sang og en stille rislen fra et af de smukke springvand. 

Herfra kører vi videre til De Japanske Haver, som ligger blot 30 minutters kørsel derfra. Her 
har haverne hver deres tema – Livets have, Meditationshaven, Udsigtshaven, Vandrehaven, 
Tempelhaven og Gårdhaven – som hver især byder på mange skønne oplevelser, hvor alle dine 
sanser bliver stimuleret. Nyd synet af de mange blomster, der står i fuld fl or, og de formklippede 
buske og hække. Hør vandet risle stille mellem sand og småsten. Haven har en café, hvor 
man kan spise japansk inspireret mad. 

Pris: 29 € for medlemmer • 34 € for gæster 
inkl. bus, entré og kaff e/kage.

Tilmeldinger på sekretariatet: 04351-2527

Amtets havetur til Fyn

Venlig hilsen 
SSF Amtsstyrelsen 
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BORREBY BØRNEHAVE

Borreby Børnehave har i efteråret 2018 måtte 
sige farvel til deres gamle dagtilbudsleder 
Lene. Tusind tak for et godt stykke arbejde 
og alt godt i fremtiden. Tom overtog ledelsen 
indtil Nicole kunne tiltræde sin nye stilling som 
dagtilbudsleder på stedet. 
Men hvem er Nicole. På den private plan er 
hun mor til 4 drenge og gift med sin mand. De 
har fire dyr derhjemme. Tre skægagamer og 
en Rhodesian Ridgeback.  
Hendes vej gennem arbejdslivet. Før hun 
blev pædagog var hun klinikassistent hos en 
tandlæge og tandtekniker i mange år. I den tid 
har hun nogle år stået for det danske forsam-
lingshus i Jydbæk. 2013 blev Nicole færdig 
med min profession bachelor i pædagogik. 
De områder hun har været ansat i, var som 
pædagog i et Børne og ungdomshus, samt 

børnehave og vuggestue området. I sommer 
2018 bestod hun sin kandidat (master) i Bør-
nehaveledelse i Kiel. Den 15.12.2018 tiltrådte 
Nicole sin stilling som dagtilbudsleder i Borre-
by Børnehave. Det var det korte af det lange ;) 

På det pædagogiske plan vil vi gerne præsen-
tere at vi i børnehaven gruppe Blæksprutterne 
har haft fat i emnet Påske og forår i marts og 
april måned. Vi har lavet forskellige gække-
breve til forældrene fra de klassiske til nogen 
selv de mindste i gruppen kunne være med til. 
Vi skal trille påskeæg med hinanden op til På-
ske. Primære læringsmål: Kultur sekundært 
læringsmål: Natur og naturfænomener (fra 
vinter til forår) tertiært læringsmål: det danske 
sprog
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Korbesøg/musikgudstjeneste:  
Tirsdag d. 20. August kl. 19.00 
 
Koret  ”Suhrbrook Family” fra Egernførde og koret ”Singen macht Spass” fra 
Pärnu/Estland optræder sammen I vores danske kirke i Egernførde. Begge kor ledes 
af Erhardt Ohlhoff og begejstrer med et repertoire, som stammer både fra 
Skandinavien og fra Baltikum. 
 Hjerteligt velkommen! 

 
 

 
Suhrbrook Family“ 
aus Eckernförde und 
„Singen macht Spaß“ 
aus aus Pärnu/ 
Estland treten 
gemeinsam auf in der 
Danske Kirke in 
Eckernförde Dienstag, 
den 20. August um 18 
Uhr  
 

Die Suhrbrook Family besteht seit Anfang der 70er Jahre und ist aus der 
evangelischen Jugendarbeit unter der damaligen Leitung von Jürgen Andres 
entstanden. Er mietete eine alte Bauernkate in der Nähe von Osterby für die Arbeit 
mit den Jugendlichen an. Dort wurde sehr viel musiziert, diskutiert und jedes Jahr 
ein Zeltlager in Ry/ Dänemark organisiert. Das waren sehr schöne Zeiten.  
Was früher eher eine lockere Gruppe von Sängern und Instrumentalisten gewesen 
ist, hat sich seit 10 Jahren unter der Leitung von Erhard Ohlhoff zu einem 
gemischten, mehrstimmigen Chor entwickelt. Die Spezialität des Chores ist die 
Mehrsprachigkeit. Insbesondere aber zeichnet sich das Repertoire durch ein Liedgut 
aus dem Baltikum und aus Skandinavien aus.   
Erhard Ohlhoff, der auch durch die Gruppe Schmelztiegel bekannt ist, hat einen 
zweiten Wohnsitz in Pärnu/ Estland, wo er sehr viel Musik macht und den Chor 
„Singen macht Spaß“ gegründet hat. Im letzten Jahr hatte die Suhrbrook Family das 
Glück, eine Chorreise nach Estland zu unternehmen. Die Gastfreundschaft der 
Esten, die Freude an der Musik und am gemeinsamen Singen waren überwältigend.   
Nun gibt es in diesem Jahr einen Gegenbesuch von Erhards estnischem Chor und 
einen gemeinsamen Auftritt in der Dänischen Kirche in Eckernförde.   
 

 

 

ÆLDREKLUBBEN - SENIORENCLUB

Kære venner!
Med store skridt går vi hen imod sommer-
en. Wir hoffen, dass der Sommer ähnlich 
wie im letzten Jahr wird, aber da haben 
wir ja Gott sei Dank keinen Einfluss drauf.
Unsere Nachmittage waren recht gut be-
sucht, aber habt keine Scheu und kommt 
einfach mal vorbei. Es ist immer der  
zweite Donnerstagnachmittag im Monat. 
Vi har det hyggeligt und sehr viel Spaß. 
Am 5. Juni machen wir zusammen mit 
der Kirche eine Fahrt ins Blaue. Wir wer-
den unseren neuen Pastor besuchen, 
und er wird uns ein bisschen über seine 
„Alte Wirkungsstätte“ zeigen, bevor er zu 
uns nach Egernførde kommt. Wir hoffen 
auf einen schönen Tag.

Am letzten Donnerstag im Juni werden 
wir unser traditionelles Sommerfest ha-
ben. Wir werden sicher wieder grillen. 
Sonnenschein und gute Laune ist be-
stellt.
Danach sind dann schon wieder Som-
merferien, damit jeder Zeit hat seinen 
Sommer zu genießen wie er es möchte, 
um wieder Energie zu speichern.
Der erste Nachmittag im August ist dann 
wieder der 29. August um 15.00 Uhr.
Wir hoffen, dass wir euch in alter frische 
wiedersehen, also bleibt gesund und 
munter, bis zum nächsten Mal. 
 

Die Arbeitsgemeinschaft und Renate
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KIRKEBLAD      JUNI-AUGUST
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Medlemmer:  
 
Det er vigtigt, at folk melder sig ind i vore danske institutioner, så vi også står stærkt 
lokalt fremover. Er du endnu ikke medlem, er der løbende mulighed for at blive det 
ved tilmelding hos præsten, der gerne oplyser om de forskellige muligheder for 
medlemskab. Vær med til at støtte det lokale kirkearbejde bedst muligt! 
 

 
 
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. 9. maj kl. 15.00, ledet af Leif Volck Madsen 
Torsdag d. 19. juni kl. 15.00, ledet af Ulrich Vogel 
Torsdag d. 11. juli kl.15.00, ledet af Ulrich Vogel 
 

 

 
Konfirmandindskrivning:  
Søndag d. 21. juni kl. 10.00 
 
Går du efter sommerferien i ottende klasse, og vil du konfirmeres i Den danske 
kirke, så skal du indskrives til konfirmationsforberedelsen. Det sker i forbindelse 
med gudstjenesten den 21.6. kl. 10.00.  
Husk at have ”Stammbuch” med. Er man endnu ikke medlem, forventes det, at 
mindst en forælder melder sig ind i menigheden ved indskrivningen. Hjerteligt 
velkommen! 
 

 

 
Læsekredsen  
 
Læsekredsen mødes i havestuen kl. 20.00 
– måske har du også lyst til at være med!! 
 

Onsdag d.15. maj: Søren Sveistrup: Kastanjemanden 
 

 

Hvis du har spørgsmål til læsekredsen er du velkommen til at kontakte Leslie 
Hougaard, tlf. 04353 1075.  
 

Gudstjeneste og fælles kredsdag
Søndag d.25. august kl. 11.00.

På Kolonistenhof
Bornbarg 11, Neu Duvenstedt

Kolonistenhof hører under kirkens diakoni (sociale arbejde) i Rendsborg.
Det er et oplevelsesområde for hele familien med legeplads, forskellige tamme dyr, 
udstillinger om kolonisterne og om landskabet og naturen i Hyttener Berge.

Noget helt særligt er Kolonistenhofs 
trækirke. 
Det er ikke en kirke bygget af træ, men 
derimod en kirke dannet af 30 egetræer 
plantet med form som en kirke. 
Beskyttet af trætoppene, men alligevel 
under åben himmel vil vi fejre 
gudstjeneste sammen. 

Efter gudstjenesten tændes grillen og Kolonistenhof vil tænde ovnen og bage lækre 
boller. I tager selv drikkevarer, kød til grillen og en salat med – evt. til deling.  

Kaffe, the og kage tager menighedsrådet med. 
Derudover vil der være rig mulighed for at snakke, lege, hygge, drikke kaffe og 
opleve Kolonistenhof. 

Pris pr. deltager 2,- € og lidt ekstra, hvis I ønsker at give en gave til Kolonistenhof.

Åbent hus/fremtidsværksted: 
Onsdag d. 14. august kl. 17.00 – 20.00.

Tradition og fornyelse ligger dybt forankret i kirken. Sådan er det også ved et 
præsteskift. Mange ønsker sig et ”vi plejer”, andre håber på nye ideer og nye måder 
at være kirke på. 
Hvad har du lyst til? Og hvor ser du muligheder for din lokale kirke? 
Det er der mulighed for i fællesskab at drøfte onsdag den 14.8. kl. 17.00 - 20.00. 
Der bydes på hjemmelavet pizza eller suppe, vi slutter af med en fælles andagt i 
kirken. Af hensyn til maden bedes der om tilmelding til præsten.
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Medlemmer:  
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derimod en kirke dannet af 30 egetræer 
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Kaffe, the og kage tager menighedsrådet med. 
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opleve Kolonistenhof. 

Pris pr. deltager 2,- € og lidt ekstra, hvis I ønsker at give en gave til Kolonistenhof.

Åbent hus/fremtidsværksted: 
Onsdag d. 14. august kl. 17.00 – 20.00.

Tradition og fornyelse ligger dybt forankret i kirken. Sådan er det også ved et 
præsteskift. Mange ønsker sig et ”vi plejer”, andre håber på nye ideer og nye måder 
at være kirke på. 
Hvad har du lyst til? Og hvor ser du muligheder for din lokale kirke? 
Det er der mulighed for i fællesskab at drøfte onsdag den 14.8. kl. 17.00 - 20.00. 
Der bydes på hjemmelavet pizza eller suppe, vi slutter af med en fælles andagt i 
kirken. Af hensyn til maden bedes der om tilmelding til præsten.
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GUDSTJENESTER

JUNI
Søndag 2.  10.30 Holtenå  Leif Volk Madsen
Søndag 2.  14.30 Egernførde Leif Volk Madsen
Pinsesøndag 9.  10.00 Egernførde Cecilie Brask 
       Konfirmation
2. Pinsedag 10.  10.00 Egernførde Leif Volk Madsen
Søndag 16.  14.00 Egernførde Indsættelsesguds- 
       tjeneste af Ph.d. Ulrich   
       Vogel ved provst  
       Hasse N. Jørgensen
Søndag 23.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel 
       Konfirmandindskrivning
Søndag 30.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel
JULI
Søndag 7.  10.30 Holtenå  Ulrich Vogel
Søndag 7.  14.30 Egernførde Ulrich Vogel
Søndag 14.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel
Søndag 21.  INGEN GUDSTJENESTE
Søndag 28.  10.00 Egernførde 
AUGUST
Søndag 4.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel
Søndag 11.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel
Søndag 18.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel
Tirsdag 20.  19.00 Egernførde Musikgudstjeneste
Søndag 25.  11.00 Kolonistenhof, Fælles kredsguds- 
     Bornbag 11, tjeneste  
     Neu Duvenstedt

   Egernførde Danske Kirke: Ostlandsstr. 21, 24340 Egernførde
   Forsamlingshuset i Holtenå: Westenhofstraße 8, 24159 Kiel
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JES KRUSE SKOLEN

Nyt fra skolen
Påskeferien er forbi og sidste runde 
står for døren
I år har perioden fra jul til påske været 
ualmindelig lang. Det anses af mange for 
en god og stabil periode, hvor der rigtigt 
kan arbejdes uden de store afbrydelser. 
Sådan har det også været i år, og i man-
ge klasser er man nået et godt stykke 
med årets stof. Indimellem har elever el-
ler lærere desværre været ramt af syg-
dom eller andet fravær. Det giver uro, og 
selv om der fra skolens kontor sættes 
vikarer ind, kan der ved læreres fravær 
opstå situationer, hvor man ikke når så 
langt med den planlagte undervisning. Vi 
gør dog alle vores bedste for, at eleverne 
når det, som de skal.

3 af skolens lærere venter sig
Det er imidlertid en glædelig nyhed, at jeg 
kan meddele, at 3 af skolens lærere er 
gravide og går på barsel i løbet af maj. 
Det er Anika Christiansen, Stefanie Bern-
see og Katrin Petersen, og det er glæde-
ligt i den forstand at det er dejligt for en 
ung familie at få familieforøgelse. Det hø-
rer med i livet; men 3 lærere på en gang 
bliver at mærke i skolen. Derfor er der lige 
nu opslået 3 barselsvikariater til besæt-
telse fra maj til juni. De samme stillinger 
kommer til at fortsætte fra skolestarten i 
august og til midten af januar. Jeg håber, 
at det lykkes os at få stillingerne besat, så 
undervisningen kan fortsætte i det vante 
spor. Da der er tale om 3 klasselærere, 
sker der den forandring, at Marieke Ham-
bücher har overtaget klasselærerfunk-

tionen i 3. kl., Anne Damm i 6. kl., mens 
Stefanie fortsat er klasselærer for 9. årg. 
sammen med lærervikar Florian Völkner.
Samtidig har Connie Brun Jensen – efter 
18 år ved Jes Kruse-skolen - søgt om at 
gå på pension i forbindelse med sommer-
ferien. På grund af afvikling af ferie stop-
per Connie således også midt i maj. Hun 
har været lærer ved skolen siden 2001, 
og vi skal nok vide at sige tak for indsat-
sen på behørig vis. 

Skoleåret 2019-2020 
er i planlægningsfasen
Hvis man læser i Skoleforeningens blad: 
Fokus er det ikke en hemmelighed, at 
Skoleforeningen skal spare. Tilskuddene 
fra Danmark og Slesvig-Holsten står ikke 
mål med udgifterne. Dansk Skoleforening 
for Sydslesvig e.V.  må ikke have under-
skud, så økonomien skal hænge sam-
men. Derfor har der i Fællesrådet været 
drøftelser om, hvordan Skoleforeningen 
i fremtiden skal få balance i regnskabet. 
Der er udgivet et strukturkatalog, som 
opererer med eventuelle skolelukninger; 
men det er også besluttet at kigge indad 
i foreningen for at se på mulige interne 
spareforslag. På fællesrådsmødet i marts 
blev det besluttet, at et eksternt konsu-
lentfirma skal undersøge foreningen. 
Der er imidlertid brug for her og nu bespa-
relser for at komme igennem 2019-2020. 
Det kommer vi også til at mærke ved Jes 
Kruse-Skolen. Der vil ske beskæringer i 
den frivillige musikundervisning, hvor kun 
kor-arbejdet fortsætter. Det betyder, at 
Store og Lille Kor fortsætter, mens under-
visningen i blokfløjte og guitar stopper. 

JES KRUSE SKOLEN
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Musikalsk legestue for 1. kl. bliver heller 
ikke oprettet, så i alt mister skolen 7 læ-
rertimer i den afdeling. Derudover forven-
ter jeg, at den særlige læseskub-indsats i 
Nøddeknækkeren forsvinder, og herefter 
indgår i timetallet for specialundervisnin-
gen. I skrivende stund er det også tvivl-
somt, om skolen kan opretholde svøm-
meundervisningen. 
Det er beslutninger, som gør ondt, og som 
rammer eleverne; men det er heldigvis 
ikke kerneydelsen, som rammes. Fagene 
og fagenes timetal forbliver uændret, og 
på det felt er vore elever i forvejen sikret 
flere timer end i den offentlige skole. Det 
skyldes de to sprog, som undervises på 
modersmålsniveau. Samtidig har vi også 
flere skoledage end de offentlige skoler.
Så snart skole- og gymnasiekontoret i 
Skoleforeningens forvaltning er færdige 
med deres beregninger, får Jes Kruse-
Skolen tildelt et administrationsgrundlag 
og ud fra det kan skoleåret 2019-2020 
planlægges.

Vi har af og til andre ferier 
end de offentlige skoler
Her til påske er det tydeligt, at vi har an-
dre ferieterminer. Den offentlige skole har 
haft fri fra den 4. april; mens vi først har 
fri fra onsdag. Det har nemlig betydet en 
strøm af ansøgninger om, at elever bli-
ver fritaget for skolepligten i to eller flere 
dage, så at de kunne holde ferie sammen 
med familien. Jeg har i alle tilfælde be-
vilget den fritagelse; men gør hver gang 
opmærksom på, at der går læring tabt 
ved fritagelsen. Af enkelte ansøgninger 
fremgår, at familien ikke lige vidste, at 

vi har andre ferieterminer. Jeg gør i den 
forbindelse opmærksom på, at feriepla-
nerne fremgår af INTRA og at de findes 
ligeledes på Skoleforeningens hjemme-
side: www.skoleforeningen.org under 
overskriften ferieplaner øverst på siden. 
Friday 4 Future og skolestrejke – 
husk at give skolen besked
Gennem et par måneder har elever fra 
Jes Kruse-Skolen deltaget i ”skolestrej-
ken” og er med forældrenes tilladelse 
udeblevet fra skoledagen. Jeg har tidli-
gere givet udtryk for den holdning, at en 
af skolens vigtigste opgaver er at forbe-
rede eleverne til medvirken i samfundet. 
Som en følge heraf er det godt at se, at 
eleverne forholder sig til samfundspro-
blemer og reagerer på det. 
Hvor længe bevægelsen vil fortsætte 
med fredags-demonstrationer vides ikke; 
men jeg er nødt til at minde om, at en-
hver udeblivelse fra undervisningen ko-
ster på læringen. Jeg vil derfor opfordre 
den enkelte elevers familier til at tage en 
drøftelse med hinanden om deres drengs 
eller piges deltagelse i Fridays 4 Future. 
Det er vigtigt for mig, at udeblivelsen sker 
som et bevidst valg  - godkendt af de 
voksne.

Mobiltelefoner og laptops skal 
gemmes væk i skabene
Efter flere drøftelser er der kommet et 
udspil fra skolens IT-udvalg om, at de 
mobile enheder skal være væk fra krop-
pen i fremtiden. Dette udspil har været til 
høring i elevrådet, samarbejdsrådet og i 
pædagogisk råd. Der var enighed om, at 

JES KRUSE SKOLEN
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JES KRUSE SKOLEN

mobiltelefoner m.m. fylder alt for meget i 
skolen. Eleverne går glip af fællesskabet 
og brugen er i sidste ende slet ikke til at 
styre for skolens medarbejdere. De nye 
regler gælder fra mandag, den 18. marts. 
Det betyder, at eleverne fra 7.-10. klasse 
fra morgenstunden skal placere deres 
mobiltelefoner m.m. i laptop skabene el-
ler i skoletasken – altså ude af syne og 
borte fra kroppen. I 1. – 6. klasse samles 
de ind og låses væk i mobilhoteller. 

Elevevalueringsskemaer 
fra skoleåret 2019-2020
Skoleforeningen har udsendt forslag til 
elevevalueringsskemaer, som for tiden er 
sendt i høring. Selve beslutningen om, at 
der ikke længere gives talkarakterer fra 
1. – 7. årg. blev truff et i oktober af fælles-
rådet. I stedet for er der udarbejdet elev-
evalueringsskemaer, som passer til de 
nye læreplaner. Skemaerne er sendt til 
høring i samarbejdsrådet og pædagogisk 
råd, som senest den 15. maj skal udtale 
sig til Skoleforeningen. Skemaerne er 
lagt ud på forældreintra under dokumen-

ter: ”Nyt fra kontoret”, så I kan få et indtryk 
af, hvad der gælder fra næste skoleår.
8. – 10. årg. skal stadigvæk have de 
kendte bogstaver.

Forårskoncert, den 2. maj kl. 19.00
Den frivillige musikundervisnings årlige 
koncert fi nder sted torsdag, den 2. maj 
kl. 19.00 i skolens hal. Mega-kor, guitar- 
og blokfl øjte hold vil spille og synge og 
ind i mellem byder også et par grund-
skoleklasser på et par numre. Der plejer 
at være mange tilhørere til dette arran-
gement, og jeg minder om, at Hagebau 
´sparkeringsplads kun er for kunder til 
byggemarkedet; mens der ofte er plads i 
P-huset ”Am Noor”.

Internt atletikstævne 
onsdag, den 29. maj – 
lige før Kristi Himmelfart
Dagen gennemføres på sportspladsen 
ved den tidligere Gudewerdt-Schule. Der 
er gæster fra Askfelt og Jernved og spil-
ler vejret med, bliver det en herlig forsom-
mer dag.
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Forældrevalgte repræsentanter
Christina Mohrbach (formand)
Ulrikke Eggers (kasserer)                          
Bettina Kruse
Eva-Lotta v. Heyer
Loya Raupach
Alexander Wriedt                                                   
Julia Lück                                                                          

Medarbejderrepræsentanter
Katrin Petersen
Reimo Hinske

Elevrepræsentanter
Magnus Salwik (9.a.)
Sirka Müller-Thomsen (9.a.)

Suppleanter
1. suppleant:     Enda Markau
2. suppleant:     Birthe Ballay

Jes Kruse-Skolens samarbejdsråd 
samarbejdsrådsmøde : 07.05. - 11.06.

JES KRUSE SKOLEN

VORES GODE SAMARBEJDSPARTNERE
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DSH FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER

Vi fra Aktive Kvinder er efterhånden godt 
igang igen.
Den 5. marts havde vi ”Nordens Husmoder-
dag”. Temaet i år var jo nærliggende - 800 
år ”Dannebrog”. Jeg fortalte lidt om, hvordan 
Dannnebroget kom til Danmark, og vi så en 
film om Danmark. Lidt mundgodt gav det 
også.
Christianslyst weekenden havde vi den 9.- 
10. marts, og det var meget vellykket. Vi la-
vede smykker og trykkede muleposer.
Vores forårsbasar havde vi den 31. marts.  
Det var meget vellykket, men det kan jo altid 
blive bedre. 
Den 16. april om eftermiddags fejrede vi dron-
ningens fødselsdag med dannebrogslagkage.

I majmåned havde vi også en hyggeefter- 
middag, hvor der blev serveret kaffe og ka-
ger, og hvor der var tid til at få sig en lille snak.
Der er jo også årsmøde og damerne bliver 
sikkert glad for en kage.
Det første halve år er allerede overstået, og 
så skal vi se om vi skal på en lille tur i som-
merferien. Hvis du er interesseret i, hvad vi 
laver, så kom og kik ind - du er meget velkom-
men.
Så begynder jo så småt sommerferien, og 
vi håber at den bliver så fin som sidste år. Vi  
ses igen med frisk energie efter sommeren.
Bestyrelsen og jeg ønsker jer alle en god 
sommer - nyd den så godt I kan.
Kom og vær med. - Vi har det hyggeligt.

Bestyrelsen og Renate Petersen
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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: nicole.rudolph@skoleforeningen.org

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

Egernførde IF
Dieter Schulz
Möhlenkamp 23
24340 eckernförde
tlf. 04351-89988298
e-mail: Jerwen@gmx.net

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

04/06/19 Skolens info-aften vedr. 7. årg. kl. 19.00 – 20.30

05/06/19 Seniorernes tur ud i det blå

11/06/19 Blå tirsdag (for konfi rmanderne)

15/06/19 Amtets havetur til Fyn

18/06/19 Årsmødeevaluering for alle på Slesvighus

18/06/19 Skolens Info-aften vedr. 1. kl. kl. 19.00 – 20.30

23/06/19 Sankt Hans i Medborgerhusets have kl. 18.00

26/06/19 Skolens Dimission kl. 19.30 – 21.30

27/06/19 Skolens Ud-af-huset-dag – alle klasser

28/06/19 Skolens sidste dag før sommerferien

JUNI

01/07 - 
09/08/19

SOMMERFERIE

Lav din lanterneplakat!!!

JULI

12/08/19 Skolens første dag efter sommerferien

13/08/19 Skolens indskolingsdag for 1. kl. kl. 09.00

22/08/19 Sangaften i Medborgerhuset kl. 19.00 – mød den nye sangbog

29/08/19 Senioreftermiddag i Medborgerhuset kl. 15.00

AUGUST
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NATURKOST
KÖRPERPFLEGE

STEHCAFÉ
Vollsortiment mit

großer Frischeabteilung

Fleisch
Wurst
Kuchen
Brot
Käse
Snacks
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mit täglich
wechselndem
Mittagstisch

Regionales

OBST & GEMÜ
SE
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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! 
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