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

SØNDAG 23.06.2019  
kl. 18.00
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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

BIBLIOTEKET
BØRNE- OG UNGDOMSHUS

EGERNFØRDE BØRNEHAVE
KIRKEN

ÆLDREKLUBBEN
JES KRUSE SKOLEN

DSH - AKTIVE KVINDER
KONTAKT

DANSK SUNDHEDSTJENESTE
KALENDER

IndholdKære læser
Så er sommerferien forbi, og vi håber, at I  
alle har nydt en god og solrig/ varm ferie. 
Uden at ville ødelægge jeres humør, så må vi 
erkende, at de korte, køligere dage nok snart 
holder deres indtog og julen presser på.

Derfor er efterårsudgaven klar, og du kan  
begynde at planlægge hvilke arrangementer 
og spændende ting du vil foretage dig inden-
for mindretallets tilbud. 

Desforuden en stor velkomst til de nye ele-
ver i første klasse og til de nye i 7. klasse, 
der er kommet fra Askfelt, Risby og Jernved.  
Velkommen til dig og din familie!

Endnu engang henviser vi til hjemmesiden 
www.syfo.de, der har fået et nyt design.  
Benyt dig også af Sydslesvig foreningens 
Facebookside – her finder du altid de aktuelle 
informationer, og kan se hvad der ellers sker i 
hele Sydslesvig. 
SSF Egernførde er også på Facebook, og er 
du interesseret i at følge med – så bliv med-
lem af gruppen.
Du kan også læse onlineudgaven af Egern-
førde Nyt på Sydslesvigsk Forenings hjem-
meside www.syfo.de , klik ”Amter og distrik-
ter”, så ”Rd/Eg-amt” og så vælg ”downloads”, 
her finder du dit medlemsblad.

Hvis du har lyst til at blive annoncør i kalen-
deråret 2020, er du velkommen til at kontakte 
redaktionen via sekretariatet, 04351-2527. 
Med en annonce er du med til at muliggøre 
bladets fortsatte eksistens.

God fornøjelse med efterårsudgaven af 
Egernførde Nyt.

Redaktionen

Sidste afleveringsdato for næste udgave er 
den 15. oktober 2019 og gælder for 
perioden december 2019 - februar 2020.

PR og pressearbejde 
Vi gør opmærksom på, at der bliver 
filmet og taget fotos af arrangemen-
tet. Materialet vil blive brugt til ana-
log og digital dokumentation og in-
formationsarbejde i offentlighedens 
interesse jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 
litra f. DSGVO. Gæster, der kan 
gøre konkrete personlige grunde 
gældende, som taler imod en iden-
tificering på optagelserne, har ret 
til at gøre indsigelse mod offentlig-
gørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.
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Kære medlemmer  
og venner
Tænk, sommeren er virkelig allerede ved 
at være forbi – men lad os nu håbe på en 
fantastisk sensommer. Du kan i hvert fald 
glæde dig til et godt og spændende sen-
sommer- og efterårsprogram – så læs 
endelig videre!!!

Det første tilbud er dette års 4-dages-tur 
til Danmark. 
Årets rejsemål er Bornholm. Vi skal bo 
på Hotel Hammersø - med halvpension.
Der er planlagt forskellige ture rundt på 
øen og en sejltur til Chistiansø.
Det detaljerede program kan du finde på 
hjemmesiden og på opslagstavlen og i 
vinduet i Medborgerhuset.

    
Vi tager afsted torsdag d. 19.9. fra Med-
borgerhuset. Vi forventer at være hjem-
me igen søndag d. 22.9. 

Og tænk, så er der allerede ferie igen.

Vi holder ferie fra d. 7.10-18.10 ligesom 
skolerne.

STORT LANTERNEOPTOG/ 
GROßER LATERNENUMZUG 
Vi vil igen markere efterårets komme i 
Egernførde med det store lanterneoptog 
den 25.10. Der er afgang fra Medborger-
huset kl. 18. Vi vil gå gennem byens ga-
der og vise, at vi er et stærkt og talrigt 
dansk mindretal i Egernførde og Risby. 
Da vi gerne vil slå rekorden i år og være 
over 1000 deltagere, opfordrer vi dig til at 
tage mor og far, bedsteforældre og alle 
de familiemedlemmer du kan overtale til 
at være med. Husk din fine lanterne. TUS 
Egernførde spiller vores kendte lanterne-
sange gennem hele byen.

I vil kunne læse mere på vore lanterne-
plakater, som bliver offentliggjort i star-
ten af oktober. Vi er spændt på, hvem 
der vinder dette års konkurrence. Det 
kan nå at blive dig, der vinder – den skal 
blot afleveres i Medborgerhuset senest 
den 16.9. klokken 12 og designes på A3-
papir. VIGTIGT: KUNSTNERNAVN PÅ 
BAGSIDEN!!!

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

Resumé: Der große Laternenumzug 
findet am 25.10. statt. Beginn ist 18 Uhr 
am Medborgerhus. Eine Rutedurch die 
Stadt ist geplant – aber um den Rekord 
zu knacken brauchen wir DICH – und du 
solltest deine ganze Familie mitbringen.
Im Anschluss gibt es Waffeln, Würstchen 
und Brause/ Kaffee  in der Turnhalle der 
Schule.

Og så spiller vi igen – for der er SSFs 
MEGA-BANKO den 8.11., og vi råber 
tallene op i skolens hal fra kl. 19.30.
Kom og vær med, der er flotte gevinster, 
en kæmpe hovedgevinst og gratistom-
bola for alle.
BANKO kennt 
jeder – und jeder 
kann dabei sein. 
Viel Glück!

Derefter slagter vi gåsen eller rettere 
sagt: vi overlader det til andre at slagte 
de mange gæs, så vi kan spise dem og 
fejre MORTENSAFTEN sammen med 
alle, der har lyst.
Du ved ikke hvad det er, eller kender ikke 
helt baggrunden for denne tradition, så er 
det lige noget for dig!!!
Lørdag den 9.11. mødes vi i Medbor-
gerhuset kl. 18.00.
Aftenen byder på en lille fortælling ved 
sognepræst Alena Strelow fra Valsbøl og 
omegn. 

Hun vil fortælle netop om baggrunden for 
og traditionen omkring denne dag/ aften.
Dernæst serverer vi så den traditionelle 
mortensgås med kartofler, rødkål og 
brun sovs.
Der vil være fællessang og musikalsk  
underholdning ved Duo Moin Moin.
Glæd dig til en hyggelig aften i godt sel-
skab.
Af hensyn til madbestilling er der binden-
de tilmelding mandag den 4.11. kl 12 på 
sekretariatet.
Arrangementet 
koster 15 € inkl. 
mad og en for-
døjelsessnaps.

Resumé: Im 
Rahmen der „langen Nächte“ der Stadt 
Eckernförde sind wir dabei - mit einen tra-
ditionellen MORTENSAFTEN (Martins- 
nacht).
Was das ist, und warum man das in Dä-
nemark feiert, das erzählt uns die Pa-
storin Alena Strelow ab 18.00 Uhr. Im 
Anschluss essen wir die traditionelle 
Martinsgans mit Kartoffeln, Rotkohl und 
brauner Soße.
Musikalische Unterhaltung bietet das 
Duo Moin Moin – mitschunkeln und mit-
singen ist erlaubt und gar gewünscht.
Es wird um bindende Anmeldung bis zum 
4.11. um 12 Uhr im Sekretariat (04351-
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2527) gebeten, damit wir genug Martins-
gänse bestellen können.
Die Veranstaltung kostet 15,- € 
inkl. Essen und einen Verdauungssnaps.

Den 22. november tilbyder vi også ef-
terårsJAZZ i Medborgerhuset, som vi  
plejer. Koncerten starter kl. 20.

Birgitte Soojin & Friends
Fre 22.11.19 – 20:00
Medborgerhuset, Egernførde

I forbindelse med Nat King Coles 100 års 
jubilæum tager Birgitte Soojin & Friends 
på turné i hele Skandinavien. 
Tre gange grammy-nomineret har Bri-
gitte gennem de senere år sikret sig en 
position blandt de betydeligste vokalister 
på den skandinaviske jazzscene. Hun er 
på rekordtid endt med at blive en af Dan-
marks førende sangerinder og har skabt 
sig en karriere med stor efterspørgsel.

Resumé: Sie ist eine Solosängerin, die 
es schafft, Werken der großen amerika-
nischen Gesangsbücher und heimischen 
Volkswerken ihren ganz eigenen Klang 
zu verleihen, ohne sich zu verstellen und 
ganz im Sinne der unverfälschten Jazz-
tradition.
Soojin ist eine gefragte Solistin sowohl 
mit eigener Band und als Gast-Solistin. 
Sie hat bereits auf großen Bühnen ge-
spielt, wie z.B. Copenhagen Jazzfestival, 

DR Koncerthuset, Jazzhus Montmartre, 
Greifswald Jazzfestival und Oslo Jazz-
festival.

Birgitte var sammen med Master Fatman 
konferencier ved Danish Music Award 
Jazz 2017. Og hun repræsenterede Dan-
mark på den koreanske kulturfestival 
The Northern Lights i Seoul, Sydkorea 
november 2017. Vi har her en unik san-
gerinde af internationalt format, som skal 
opleves live! 

Birgitte Soojin - vokal/Gesang 
Nicolai Majland - piano/Klavier 
Jakob Lind Lauritsen - kontrabas
Janus Templeton - trommer/Schlagzeug 

Forsalg/Vorverkauf: 
12 € SSF medlemmer / gæster 15 € 
Aftenkassen/Abendkasse: 
14 € SSF medlemmer / gæster 17 €

Billetter/Tickets: ssf-billetten.de, SSF 
sekretariatet 04351-2527, ved indgan-
gen/an der Abendkasse

Glæd dig til en 
spændende kon-
cert med fanta-
stiske musikere 
– sådan som du 
er vant til i Med-
borgerhuset. 

Læs mere på www.syfo.de og følg med 
i Flensborg Avis.

EGERNFØRDE ... din kreative forening
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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

EGERNFØRDE ... din kreative forening

Resumé: Jazz im Medborgerhus ist am 
22.11. um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf 
oder an der Abendkasse.

Og så tager vi lige lidt forskud på jule-
glæderne. Så du sikrer dig de vigtige 
datoer i din kalender! 

 
JULEBASAR – JULEBASAR 

Første søndag i advent, den 1.12. for-
vandles skolens hal til et stort julemarked 
med gran, lys og duft af gløgg og hjem-
mebagte vafler. Aktive kvinder og SSF 
indbyder i fællesskab til julehygge, salg 
af hjemmelavet håndarbejde, tombola og 
meget andet fra klokken 12 til 17.

Den 13.12. kalder SSF alle af huse, når 
vi i fællesskab synger julen ind på  
rådhuspladsen i Egernførde fra kl. 16-
17. Der synges både på dansk og tysk, 
så byens borgere kan være med, når 
det danske mindretal sammen med  Nis-
sen og Freyr stemmer i med god dansk  
julesangstradition.
Vi henviser vores medlemmer til at 
deltage i amtets juletur i år – da byen  
”springer over”.
For en sikkerheds skyld vil vi lige næv-
ne den 28.12., hvor vi fejrer vores tradi- 
tionelle juletræsfest i Medborgerhuset  
fra kl. 14.30.

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
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RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Foredrag med Victor Greve
28.10.2019 kl. 19.30 i Medborgerhuset

- At være dansk i Sydslesvig og komme hjem 
til Danmark – og føle sig hjemme(løs)!
Victor Greve er født i 1968 i Scoresbysund, 
Grønland og voksede op i Eckernförde, Tøn-
der, Taastrup, Ballum og Aabenraa.
At være hjemme i et mindretal og komme  
hjem til Danmark. I foredraget vil Victor Greve 
causere over virket samt udfordringerne ved 
at være dansk præst i Sydslesvig; kulturen, 
sproget, teologien, bureaukratiet, og komme 

ind på mindretallets identitet – eller mangel på samme.
Måske er det danske mindretal i Sydslesvig et synligt bevis på, at integration i et  
andet land er muligt – eller ikke?
Efter opvækst i Sønderjylland og ti år som sognepræst i Sydslesvig kender Victor 
Greve grænseproblematikken ud fra mange vinkler og perspektiver. At være og  
repræsentere det danske syd for grænsen og ikke mindste hjemkomsten til Danmark 
og mødet med den danske folkekirke har været en øjenåbner og stor udfordring.  
Alt dette og meget mere fortæller han sjove, sande og opløftende historier om i sit 
foredrag – og måske give et bud på, hvad det vil sige at være dansker i Sydslesvig 
og i Danmark.
Hvad vil det sige at være dansk! Fædrelandskærlighed, Gud, konge og fædreland 
er blot nogle af værdierne. Men hvad med landskabet, det æstetiske, arkitekturen, 
det sanselige, følelser, den særlige ånd og kultur. Grundtvigs sang fra 1820 Langt 
højere bjerge så vide på jord beskriver meget godt, hvorfor vi elsker vort fædre- 
land, og hvorfor vi føler os hjemme. Nok kan vores land ikke måle sig med de andre, 
men til gengæld er det vores og passer bedst for os.
Langt kønnere egne, vil gerne vi tro,
kan fremmede udenlands finde.
Men dansken har hjemme, hvor bøgene gro
ved strand med den fagre kærminde,
og dejligst vi finde, ved vugge og grav,
den blomstrende mark i det bølgende hav.

Entré: 6 € for SSF medlemmer - 9 € for gæster   inkl. kaffe/te med småkager
Billetsalg ved indgangen. 
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FÆLLESBIBLIOTEKET
JES KRUSE SKOLEN
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Kære alle sammen!
I skrivende stund er skoleåret 2018 / 
2019 forbi og lidt efter lidt vil vi alle sam-
men nyde en velfortjent ferietid. De sidste 
måneder var igen præget af en hel del 
spændende aktiviteter her på Børne- og 
Ungdomshuset.
De helt store highlights var f.eks Børne- 
og Ungdomshusenes fællesdag på Tydal 
den 14.06.2019 med over 600 deltagen-
de børn og ikke mindst årsmødet i Egern-
førde den 25.05.2019.
Lidt efter lidt ser det nu ud til, at vi en-
delig kan gå igang med vores planlagte 
ombygning af vores køkken. En arkitekt 
er sat igang, tegningerne er færdig så vi 
mangler faktisk kun den ene eller anden 
tilladelse fra byggekontoret endnu. Ud 
over køkkenet har vi også planer om at 
få tilbygget en stor vinterhave og en ny 

kontortrakt, omklædningsrum til persona-
let mm. Alt dette skal ske lidt efter lidt i en 
treårig periode.
Efterspørgslen efter fritidshjemspladser 
var og er igen meget stort. Så vi starter 
med 45 fritidshjemsbørn, herfra 14 nye 
børn i den kommende 1. klasse, efter 
sommerferien. Også vores antal af klub-
børn er i konstant vækst. Vi vil rumme ca. 
30 unge mennesker fra 5. til 10. klasse 
med starten af det nye skoleår. I forbin-
delse med det er vi så småt gået  igang 
med at indrette et nyt klublokale til denne 
aldersgruppe. Der er lidt at se til endnu, 
men vi går ud fra, at det nye lokale kan 
tages i brug efter sommerferien. Vi kan 
også meddele, at vi med en stor sand-
synlighed får ansat en uddannet kok per 
01.09.2019. Dette sker direkte i forbindel-
se med vores indsats iht. vores mad- og 
kostpolitik.

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

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

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

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

Vores fokusområder i år er digitale me-
dier i forbindelse med arbejdet med børn 
og unge, formidling af dansk sprog og 
kultur, kontakt og vendskabsforbindelser 
til Danmark, og til vores medhjælpergrup-
pe vil der i efteråret blive afholdt et kursus 
iht. udsatte børn og unge.

Vi her fra Børne- og Ungdomshuset øn-
sker jer alle sammen en rigtig god som-
merferie.

Med venlig hilsen
Wolfgang Lausten
(Institutionsleder)
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EGERNFØRDE BØRNEHAVE

Torsdag den 06.06.19 fejrede Egernførde 
Børnehave sammen med Børne- og Ung-
domshuset sommerfest. Det blev til en  
rigtig dejlig dag med mange spændende 
aktiviteter og dette i et bragende solskins-
vejr. Den dag regnede det til kl. 14.00 - 
festen startede kl. 15.00 og varede til kl. 
17.00, og regnen startede så igen kl. 17.30.

Tusind tak til Martin Söffing, far til Lars, 
som forærede 100 pølser til festen og tak 
til Børne- og Ungdomshusets personale for 
et rigtig godt samarbejde.
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KIRKEBLAD      JUNI-AUGUST

Og se, jeg gør alting nyt! 
(Joh. Åb. 21,5)

Somme tider længes man efter noget nyt 
og andre gange er man bange for det. 
„Ja, men, vi plejer jo...“ Også et præste-
skifte er altid forbundet med en del æn-
dringer. Friske øjne, andre rutiner, man 
skal først til at pejle sig ind på hinanden. 

Generelt synes jeg, at det er gået godt og hurtigt – tak for den fi ne og varme vel-
komst, I på så mange forskellige måder har givet mig.
For mig at se er forandringer for det meste en god mulighed. Det gælder om at 
møde livet med nysgerrighed og et åbent sind. Det har jeg gode erfaringer med 
privat, men sådan ser jeg også på det ud fra troens perspektiv. At vi netop ikke er 
lagt fast på vores fortid.
Den kan somme tider føles noget tung og svær at ryste af sig, men det forunder-
lige er, at der alligevel også er en fremtid. At der er den vedvarende forjættelse 
til os om, at alting bliver nyt. På de sidste dage, men jo også allerede undervejs 
igennem livet. At vore tårer skal tørres og at alt det, der tynger os, skal tages fra 
os. Det er ikke altid, det føles sådan. Somme tider skal vi komme tilbage til forti-
den igen og igen. Indtil vi en dag alligevel har gjort det ofte nok, mærker, at vi vil 
se fremad og sætte vores fodaftryk på den tid, vi har tilbage.  
Forhåbentlig har den lidt mere blandede sommer i år alligevel givet Jer nye ener-
gier med dens smukke lys og farver. Lad os sammen se fremad og mærke Guds 
forandrende nærvær! Med de bedste ønsker for et smukt og mildt efterår er jeg 

Jeres præst Ulrich Vogel

Tak til alle, der var med til indsættelse og tak for 
alle gode ønsker i den anledning! Det er dejligt 
endelig at få lov til at være Jeres nye præst.

Fra indsættelsen med provsten Fra indsættelsen med de fremmødte præster
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Kredsmøde med fælles gudstjeneste i Rendsborg
Søndag d. 27. oktober kl. 14.00
Har du brug for fælles kørsel fra kirken, sig til!

Fra menighedslivet:
Vidste du, at man også 
kan døbes på hverdage? 
Det valgte Ivonne Trach-
te, der samtidigt blev nyt 
medlem i menigheden i 
Egernførde, torsdag den 
27.6.

Høstgudstjeneste / Kirkens fødselsdag med fælles hygge på gårdspladsen 
efter gudstjenesten lørdag den 6.9. Har du lyst til at bringe en salat eller kage 
med, så sig til. Høstgaverne auktioneres efter gudstjenesten til fordel for vores 
nye lysglobe.

Sindsroandagt
Onsdag d. 23.10. kl. 19.00
Somme tider nyder man, ikke at skulle være på under gudstjenesten. Andre gan-
ge har man lyst til selv at komme til orde. Det giver sindsroandagten mulighed 
for. Hver andagt har et tema, der kort præsenteres af præsten. Men ellers er det 
deltagerne selv, der byder ind med deres tanker og oplevelser.
Möchtest Du Dich selbst zu Glaubens- und Lebensfragen einbringen? Dann ist 
die ”Gelassenheits”-Andacht im Gemeindesaal vielleicht etwas für Dich, wo Platz 
für jeden einzelnen in der Sprache ist, in der er sich am wohlsten fühlt.
Tilmelding til præsten er ønskelig. Anmeldung erwünscht.
”Giv mig sindsro til at acceptere, hvad jeg ikke kan ændre, mod til ændre det, jeg kan, og visdom til 
at se forskellen.”

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 af kirken, er der løbende mulig-
hed for at blive det ved tilmelding hos præsten, der gerne oplyser om de forskel-
lige muligheder for medlemskab. Vær med til at støtte det lokale kirkearbejde 
bedst muligt!

Nye medlemmer pr. 10.07.: Egernførde – Ivonne Trachte, Ulrich Vogel, Egern-
førde, Hartmut Steins, Kirchnüchel, Holtenå: Ulrich Vogel, Egernførde
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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.  
 

Menighedskaffe  -  Seniorennachmittag
Eftermiddag for de ældre i havestuen med kaff e og kage, hygge og sang. 
Alle seniorer er velkomne til en hyggelig eftermiddag i dansk atmosfære. 
Herzlich willkommen! 

Mødedatoerne er:
Torsdag d. 12. september kl. 15.00
Torsdag d. 10. oktober kl. 15.00
Torsdag d. 14. november kl.15.00

Nyt fra Menighedsrådet
Vi er i gang med en forventningsafstemning indadtil og udadtil. Hvem er egent-
lig ansvarlig for hvad og hvordan fungerer tingene og kunne der være andre 
måder at organisere det på? Giver det mening at bruge så meget tid på prak-
tiske opgaver, eller kan man købe sig fra noget, så der er bedre tid til at tænke 
mere overordnet på kirkens liv og vækst?

Und schon jetzt brauchen wir dringend Entlastung für Tanja und Renate, die 
jetzt schon so lange den Küsterdienst übernommen haben. Wer kann helfen? 
Wenn jeder nur einmal im Monat dran wäre, sollte es doch zu schaff en sein.

Vi vil gerne opstille en lysglobe i kirkerummet, så man under gudstjenesten, 
men også ellers har mulighed for at tænde et lys. Patrick Schlosser fra Gut 
Marienthal arbejder på opgaven.

Fremover vil der skænkes druesaft til nadveren, så alle, også børn og folk, der 
tager stærk medicin, uden betænkeligheder kan være med. 

Læsekredsen
Læsekredsen mødes i havestuen kl. 20.00 
- måske har du også lyst til at være med!
Mødedatoerne er 4.9., 25.9., 30.10. og 27.11.
Hvis du har spørgsmål til læsekredsen 
er du velkommen til at kontakte Leslie Hougaard, tlf. 04353 1075.

Nye tider
Eftermiddagsgudstjenesterne i Egernførde begynder fremover først en halv 
time senere, dvs. kl. 15.00, så der også er tid til at sidde sammen i Holtenå 
i fred og ro.

 
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.  
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER 
 

Søndag 1.  10.30 Holtenå  Ulrich Vogel 
       Besøg af venskabs-  
                   menigheden fra  
       Sønderborg
Lørdag 7.  15.00 Egernførde Ulrich Vogel 
       Høstgudstjeneste
Søndag 8.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel 
       Besøg af venskabs-  
       menigheden af Grænse- 
       foreningen Hillerød
Søndag 15.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel
Søndag 22.  15.00 Egernførde Ulrich Vogel
Søndag 29.  10.00 Egernførde Cecilie Brask
 

OKTOBER 
 

Onsdag 9.  19.00 Holtenå  Ulrich Vogel
Søndag 13.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel
Søndag 20.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel
Onsdag 23.  19.00 Egernførde Ulrich Vogel 
       Sindsroandagt
Søndag 27.  14.00 Rendsborg Cecilie Brask 
       Kredskirkedag
Torsdag 31.  19.00 Egernførde Fælles reformations- 
     Havnen  fejring 
 

NOVEMBER 
 

Søndag 3.  10.30 Holtenå  Ulrich Vogel
Søndag 3.  15.00 Egernførde Ulrich Vogel
Søndag 10.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel
Søndag 17.  10.00 Egernførde Cecilie Brask
Søndag 24.  10.00 Egernførde Ulrich Vogel

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

Præst: Ph.d. Ulrich Vogel, Ostlandstr. 23, 24340 Egernførde, 
04351-86644, mobil 0160-96766680, mail: vogel@kirken.de
Besøg også kirkens facebookside: Dansk Kirke i Egernførde og omegn
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Kære venner!
Liebe Freunde bis das neue Egernførde 
Nyt herauskommt ist der Sommer schon 
fast gelaufen, und wir hoffen, dass jeder 
den Sommer so genießen konnte wie er 
wollte.
Zunächst ein kleiner Rückblick auf die 
letzten beiden Veranstaltungen. Der Aus-
flug „Tur i det blå” war, wie mir alle ver- 
sichert haben, ein voller Erfolg. Alle ha-
ben sich köstlich amüsiert und es war für 
jeden etwas dabei.
Das Grillfest was leider kein Grillfest  
war, aber trotz alledem ein gelungener 
Nachmittag und alle waren zufrieden.
Dann sind wir am 29. August wieder an-
gefangen mit einem gemütlichen Nach-
mittag, wo jeder über seine Erlebnisse 
des Sommers erzählen konnte.
Am 26. September werden wir uns zu  
unserem Nachmittag mit ein paar Run-
den „Banko“ vergnügen. Helmuth und 
Gabi hat bestimmt wieder schöne Preise 
eingekauft.

Im Oktober werden wir unser Herbstfest 
haben, lasst Euch überraschen.
Dann kommen wir schon wieder zu un-
serer letzten Veranstaltung im Jahr 2019. 
Am 5. Dezember um 15.00 Uhr feiern 
wir wieder unser Adventsfest und es gibt 
einige Überraschungen, und wie immer 
möchte ich Euch bitten Euch anzumel-
den, bitte nicht vergessen.
Somit ist das Jahr zu Ende und wir haben 
schon das Jahr 2020.
Vi ønsker jer alle en god jul og et godt 
nytår 2020.
Vi har det hyggeligt - kom og vær med.

Die Arbeitsgemeinschaft und Renate

ÆLDREKLUBBEN - SENIORENCLUB
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JES KRUSE SKOLEN

Kære forældre
I anledning af skoleåret afslutning vil 
jeg gerne sende en hilsen til Jes Kruse- 
Skolens familier med ønsket om en god 
sommerferie.

Det har atter været et spændende sko-
leår med rigtig mange gode oplevelser; 
men også med flere udfordringer, som 
ind i mellem har taget fokus fra den  
almindelige sikre skolehverdag.

I efteråret fyldte Skoleforeningens 
strukturkatalog rigtig meget i såvel den  
offentlige debat som internt. Drøftelserne 
blev igangsat her i Jes Kruse-Skolen i 
oktober 2018, hvor fællesrådet fik kata-
loget på næsten 50 sider præsenteret. 
Diskussionen tog fart, og fællesrådet 
udfordrede styrelsen og direktionen med 
mange spørgsmål. Der blev oven i købet 
dannet en særlig fællesrådsgruppe med 
titlen: Den solidariske vej, som ønskede, 
at der seriøst blev arbejdet med alterna-
tive løsninger, så Skoleforeningen ikke 
nødvendigvis skulle lukke 4 skoler for at 
klare økonomiske trange tider. Det ville 
i givet fald også berøre os på Jes Kru-
se-Skolen, da en af de lukningstruede 
skoler er Risby Danske Skole, som med  
26 elever i 1. – 6. kl. bliver anset for at 
være for lille til moderne skoledrift. Risby 
Skole har i snart 25 år været en del af 
Jes Kruse-Skolens fællesskoledistrikt, og 
vi ved, at der gennem årene har været 
mange gode familier, som har leveret 
børn til vores 7. årg. Eleverne har væ-
ret velforberedte og med et godt fagligt 

niveau; men selvfølgelig kommer vi ikke 
uden om at tænke på, hvor lille kan en 
skole være. Det er en politisk beslutning 
og selv efter næsten et års drøftelser  
ved vi endnu ikke, hvad vej pilen peger. 

Samtidig kom der udmeldinger fra Flens-
borg om, at uanset skolelukninger skulle 
Skoleforeningen finde besparelser. I  
februar kom så meddelelsen om, at den 
frivillige musikundervisning blev halveret 
og den særlige læseskub-indsats blev 
helt sparet væk. Det var en meddelelse, 
som vakte stor beklagelse i vores for-
ældreskare, idet særligt musikken har 
spillet en stor rolle de sidste mange år. 
Med 4 meget engagerede musiklærere 
og et hav af motiverede elever har mu-
sikskolen i mange sammenhænge væ-
ret vores fyrtårn udadtil med deltagelse i 
mange forskellige sammenhænge i byen 
og andre steder. Tænk bare på succes-
sen med ”Spil Dansk Dagen” i november.  
Nu er der kor og band tilbage, og det 
betyder heldigvis at vi holder skindet på 
næse, og jeg forventer, at vi fortsat viser 
flaget. At vi så ikke længere kan tilbyde 
instrumenter som guitar og blokfløjte, er 
en mindre pris i forhold til, at der skulle 
røres ved skolens kerneydelse. Læse-
skub har været et tilbud gennem 5 år, 
hvor elever med vanskeligheder i forhold 
til at knække læsekoden fik et ekstra løft. 
I Nøddeknækkeren har lærerne således 
hjulpet mange grundskoleelever videre. 
Specialundervisning og Nøddeknække-
ren består; men nu i det næste skoleår 
ikke længere med dette særlige tilbud. 
Svømning i 3. kl. blev allerede afskaffet 

JES KRUSE SKOLEN
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for et år siden; men takket være kreative 
idrætslærere er det lykkedes at kringle 
timefordelingen, så eleverne i 3. kl. fort-
sat får et års svømmeundervisning. Det 
er godt, da vi ikke må glemme Egern- 
førdes beliggenhed med de skønne 
strande sammenholdt med at ”kun en 
tåbe frygter ikke havet”. 

Nu er alle disse nedslående besparelser 
heldigvis ikke med til at slukke lyset på 
Hans Christian Andersen Vej. Lærerne, 
pædagogerne og pædagogmedhjælper-
ne går stadigvæk engageret til jobbet, og 
vi snor os igennem hverdagen, så elever-
ne trods alt får den bedst mulige skole-
gang hos os. Det kan man vælge at måle 
elevtallene på, idet Jes Kruse-Skolen går 
fra 300 elever til 330 til næste skoleår. Vi 
er dermed en af de største danske sko-
ler uden for Flensborg. Og det 60 km syd 
for grænsen. Det er bemærkelsesvær-
digt, men det danske er i høj kurs i vores 
sydøstlige hjerne af Sydslesvig. Det ser 
vi også i vores distriktsskoler, som har 
stabile elevtal. Og mange familier fører 
også konsekvenser helt ud, idet store 
dele af kommunikationen mellem skole 
og hjem kan gennemføres på dansk. 
Det bevidner om en ihærdig indsats for 
at tilegne sig det danske sprog, når nu 
også den danske skole er valgt. Det vil 
jeg gerne anerkende! Skulle der nu være 
nogle forældre som tænker, at der er lige 
noget, som skal indhentes, så begynder 
nye danskkurser i efteråret – vil jeg bare 
lige nævne!
Jeg vil dog ikke undlade at påpege, at 
vi på Jes Kruse-Skolen kun meget dår-

ligt kan klare flere besparelser. Bliver det 
nødvendigt at spare mere, skærer vi ind  
til benet og bliver med tiden et ikke læn-
gere fuldgyldigt tilbud til egnens dansk-
sindede familier. Vi agerer stadigvæk ud 
fra: Kernen - ikke skallen; men til enhver 
kerne hører en skal. Det gælder også for 
os. Vi mener stadigvæk i samarbejds-
rådet og skolen, at nu er det Jes Kruse-
Skolens tur til at få en grundlæggende 
renovering af skolen med en passende 
tilbygning og rejsningen af en hel hal. – 
Og det inden for en overskuelig fremtid.

Hvad angår medarbejderstaben, så ske-
te der flere forandringer i løbet af skole-
året. Ingwer Roost, vores mangeårige 
altid tilstedeværende pedel, gik på pen-
sion, og Morten tog over. Morten bor ikke 
på skolen. Så det har medført en kultur-
forandring i forhold, at vi altid skal huske 
at rydde op, slukke lyset og låse efter os. 
Det gælder ved forældreaftener og også 
for foreninger, som bruger skolen.
Så blev det jo også året, hvor 3 af lærerne 
kom i lykkelige omstændigheder og søg-
te barselsorlov. En barselsorlov betyder 
et halvt års orlov efter barnets fødsel og 
derefter evt. tysk ”Mutterschaftsurlaub”.
Skolen har derfor søgt erstatning for de  
3 gravide kolleger. Det er foreløbigt  
blevet til en ansættelse af lærer Nadine 
Schmidt, som er kendt i skolen fra tid- 
ligere ansættelser og lærer Mareike 
Köhnke, som vender hjem til Sydslesvig 
efter et års udlandsophold i Sydamerika.
I maj gik lærer Connie Bruun Jensen på 
pension efter 37 års lærergerning i såvel 
Danmark som Sydslesvig. Ved en sam-

JES KRUSE SKOLEN
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JES KRUSE SKOLEN

menkomst den 16. maj fik vi lejlighed til  
at sige tak til Connie for veludført ger-
ning. Hun holdt også en lille tale til ele-
verne og bød på et lille traktement. Det 
blev et fint farvel til Jes Kruse-Skolen. Vi 
sagde også tak og ønsker hende al mulig 
held og lykke i det nye livsafsnit.

I Connies stilling er ansat lærer Britta 
Clausen Pedersen fra Risby Danske 
Skole, og jeg glæder mig til at byde hende 
velkommen i det nye skoleår. Britta kom-
mer bl. a til at arbejde i resurseteamet 
omkring Nøddeknækkeren. Hun får også 
fortsat nogle timer i Risby; men er formelt 
ansat ved Jes Kruse-Skolen.

Vi kommer også i det næste skoleår til 
at dele en lærer med Askfelt, idet Askfelt 
Danske Skole ikke havde timer nok til  
alle deres lærere. Det er lærer Lars Møl-
have Pedersen, som to dage om ugen 
kommer til Jes Kruse-skolen. 

I forbindelse med disse personalemæs-
sige forandringer er der også udnævnt 
flere nye klasselærere: Marieke Ham-
bücher og Markus Metzler bliver klasse-
lærere for 1.a og 1.b, Christian Terman-
sen for kommende 4. kl., Anette Taebel 
og Stephan Kapischke for 7.a og 7.b, 
Anne Damm for Læringsgruppen og  
Tanja Jäkel og Jörg Lorenzen for den 
kommende 10. årg.

Der er endnu en ting, som skal nævnes: 
I skoleåret 2019-2020 indføres nye ele-
vevalueringsskemaer. Det sker i forlæn-
gelse af indførelsen af nye læreplaner. 
De nye skemaer hedder således ikke 

længere karakterblade og kommer til at 
se helt anderledes ud. 7. – 10. beholder 
dog fortsat deres kendte karakterblade. 
For at sikre en fælles viden om dette nye 
tiltag afholder skolen i efteråret en info-
aften, hvor alle interesserede får indblik 
i de fremtidige elevevalueringsskemaer. 
Mere om dette efter sommerferien.

Til sidst en information om ferieplanen  
for 2019-2020. Den findes på Skolefor-
eningens hjemmeside: 
www.skoleforeningen.org, og vær op-
mærksom på, at påskeferien 2020 er 
anderledes end de offentlige skolers. 
Dagene den 14. – 17. april er for os sko-
ledage; mens de offentlige skoler har 
fri. Jeg beder om, at dette medtænkes i  
forhold til familiens ferieplanlægning. 
Skoledage betyder også skolepligt og 
kun i ganske særlige tilfælde kan der  
dispenseres fra dette.

Jeg ønsker alle skolens familier en god 
sommer og glæder mig til, at vi alle  
mødes igen mandag, den 12. aug. 2019. 
1. årg. indskoles dog først, den 13. aug.  
Det sker kl. 09.00.

God sommerferie!

KALENDER
03/10 - 
20/10/19

Efterårsferie

01/11/19 Spil-Dansk-Dag på Rådhuspladsen 
i Egernførde

14/04 -
17/04/20

Skoledage og ikke påskeferie
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I år blev Dannebrog 800 år den 
15. juni. I den anledning blev 
fl aget hejst og hædret med en 
fællessang. 
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DSH FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER

På bestyrelsens vegne håber jeg, at I alle har 
haft en god sommer, og igen har kræfter til at 
tage fat på vores nye program.
Traditionen tro begynder vi halvåret med et 
kaffebord. I år var vi i ”Schmeerhörn”.
Så tager vi fat på vores aktiviteter. Den 17. 
september begynder vi med noget kreativt. 
Det vil vi gerne lave med eftermiddags- 
damerne og aftenholdet. Står nogen inde med 
nogen gode ideer, så bare ud med det. Ring 
mig op og vi finder ud af noget.
Som optagt til vores julebasar er der udstil-
ling i rådhuset og det skal være fra den 28. 
oktober til den 22. november. Så begynder vi 
med basaren den 1. december / 1. advent kl. 
12.00. Det bliver nok igen en hyggelig efter-
middag, hvor vi igen får stor hjælp fra SSF. 
Nu er det bare med at komme i gang med 
strikkepinde, symaskine, saks og nåle. Vi har 
jo også behov for kager, så kaffebordet bliver 
flot igen.
Eftermiddagsdamerne og aftenholdet holder 
hver for sig lidt adventshygge.

Den 10. december holder vi en fælles ad-
ventsfest med lidt hygge, tombola og kaffe-
bord.
Så er året 2019 næsten gået og vi ser frem til 
2020. Vi ønsker jer alle en rigtig god jul og et 
godt nytår.
Kom og vær med - vi har det hyggeligt.

Bestyrelsen og Renate Petersen



24

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. 0177 4012954
e-mail: Jerwen@gmx.net

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

SdU´s Børne- og Ungdomshus
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 Fra indsættelsen
Ostlandstr.21
24340 Eckernförde
Pastor Ph.d. Ulrich Vogel
tlf. 04351-86644 eller 0160-96766680
e-mail: vogel@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

17/09/19 Kreativeftermiddag DSH kl. 15.00

18/09/19 Amtets fælles ældre eftermiddag på Slesvig Hus fra kl. 15-17

19/09/19 Start på SSFs  4-dages tur til Bornholm

26/09/19 Seniorer spiller Banko kl. 15.00

SEPTEMBER

07/10/19 Første feriedag af efterårsferien

24/10/19 Efterårsfest seniorer kl. 15.00

25/10/19 Fælles lanterneoptog, afgang fra Mbh kl. 18.

28/10/19 Amtets foredragsaften i Medborgerhuset fra kl. 19.30

28/10 -
22/11/19

Udstilling Aktive Kvinder på rådhuset

OKTOBER

08/11/19 Banko i skolens hal kl. 19.30

09/11/19 Mortensaften i Medborgerhuset fra kl. 18-23

22/11/19 Jazzkoncert i Medborgerhuset, kl. 20

NOVEMBER

01/12/19 Aktive kvinder og SSFs julebasar i skolens hal, kl. 12-17

13/12/19 Julen synges ind med SSF, kl. 16-17 på rådhuspladsen 

23/12/19 Juleferie til den 6.1.2020

28/12/19 Juletræsfest i Medborgerhuset, start kl. 14.30

DECEMBER
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NATURKOST
KÖRPERPFLEGE

STEHCAFÉ
Vollsortiment mit

großer Frischeabteilung

Fleisch
Wurst
Kuchen
Brot
Käse
Snacks
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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 
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