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SSF EGERNFØRDE INVITERER TIL

SYNG JULEN IND

I fællesskab synger vi julen ind på rådhuspladsen i Egernførde fra kl. 16-17.:Der synges både på dansk og tysk,
Fredag/Freitag
13.12.2019 - 16 00
så byens borgere kan være med, når det danske mindretal sammen med Nissen og Freyr stemmer i med god dansk
julesangstradition.

Rådhusplads/Rathausmarkt

Gemeinsam singen wir dänische und deutsche Weihnachtslieder auf dem Rathausmarkt in Eckernförde von
16-17 Uhr. Kommt und seid dabei, wenn die dänische Minderheit zusammen mit Nissen und Freyr in eine gute
dänische Weihnachtsgesangs-Tradition einstimmt.

Egernførde/Eckernförde

VORES GODE SAMARBEJDSPARTNERE

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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Nu er det jul igen og nu er det jul igen ...
Derfor afsluttes året med mange af foreningerne og organisationernes traditionelle julearrangementer. Du kan læse mere herom,
og om det nye års første aktiviteter i denne
vinterudgave af Egernførde Nyt.
HUSK: Vi synger julen ind på rådhuspladen
i Egernførde; mindretallet inviterer flertalsbefolkning til julesang den 13.12. kl. 16-17.
Læs mere på SSF-siden.
Vi henviser stadig til hjemmesiden syfo.de –
her finder du altid de aktuelle informationer,
og kan se hvad der ellers sker i hele Sydslesvig. Her er også links til de øvrige institutioner
og organgisationer.

PR og pressearbejde
Vi gør opmærksom på, at der bliver
filmet og taget fotos af arrangementet. Materialet vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde i offentlighedens
interesse jvf. § 6, stk. 1 sætning 1
litra f. DSGVO. Gæster, der kan
gøre konkrete personlige grunde
gældende, som taler imod en identificering på optagelserne, har ret
til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

Du kan også læse onlineudgaven af Egernførde Nyt på Sydslesvigsk Forenings hjemmeside www.syfo.de , klik ”Amter og distrikter”, så ”Rd/Egf-amt” og så vælg ”downloads”,
her finder du dit medlemsblad.
Du er også velkommen til at møde os på
Facebook – SSF Egernførde.
God jul og rigtig godt nytår.
Nyd dette års sidste udgave og kom til alle de
tilbud, der passer til dig!!!

Impressum

Redaktionen

”Egernførde Nyt - redaktionen”,
H.C.Andersen-Weg 8,
24340 Eckernförde
Bladet udkommer 4 gange årligt. De deltagende institutioner og foreningers medlemmer får tilsendt hæftet
gratis, ønsker du som ikke-medlem at modtage bladet,
koster dette 5 euro årligt. Ring 0049 4351 2527
Das Blatt erscheint 4 mal im Jahr. An Mitglieder der
herausgebenden Institutionen und Vereine wird das
Heft kostenlos verschickt. Für Nicht-Mitglieder ist
dies für einen geringen Betrag i.H.v. 5 Euro jährlich
möglich. Tel. 04351-2527
Redaktion: Gitte Hougaard-Werner (SSF),
Fred Witt (SSF), Tanja Stölting, Kasper Stavnsbo (JKS),
Nicole Rudolph (Borreby Bhv.), Ulrich Vogel (Kirken)
Distribution/Verteiler: Dansk Sekretariat
Tryk/Druck: Druckerei Nielsen, Flensborg

Sidste afleveringsdato for næste udgave er
den 15. januar 2020 og gælder for
perioden marts - maj 2020.
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EGERNFØRDE

... din kreative forening

Kære medlemmer
og venner

Derefter vil vi gentage vores succes fra
sidste år – helt efter dansk forbillede, og
vi glæder os til at se rigtig mange af vores medlemmer, når VI SYNGER JULEN
IND – og det gør vi fredag den 13.12. fra
kl. 16-17 på Rådhuspladsen. Vi inviterer
flertalsbefolkningen med til dans og sang
om juletræet. Nissen og Freyr kommer
og spiller sammen med os, og vi håber
på stor deltagelse, så vi kan vise byens
borgere, hvordan vores danske julesange kan klinge, mens man vandrer rundt
om træet. Arrangementet er to-sproget.

”Nu tændes tusind julelys...” og i Medborgerhuset har vi pyntet op til jul, tændt
julelysene og tager fat på juletidens tilbud
til dig, din familie og venner – så I og vi
alle kan komme i rigtig julestemning...

Det første vi kan tilbyde er de aktive
kvinder og vores mega-JULEBASAR
søndag d. 1.12. i aulaen på Jes Kruse
Skolen. Vi begynder kl. 12 og har som
sædvanlig pyntet hallen, tændt op under
gløgg`en og æbleskivepanden, bestilt
julemanden og tilbyder mange andre
spændende ting, så alle sanser bliver
programmeret på JUL.

Medborgerhuset åbner sine døre og vi
tænder lysene på juletræet for sidste
gang i 2019 den 28.12. kl. 14.30. SSF og
kirken inviterer til juletræsfest og vi danser om juletræet, leger de gode gamle
sanglege og møder julemanden, der kigger forbi på vej hjem til Grønland.
Vores præst kommer og fortæller en julehistorie for store og små.
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... din kreative forening

EGERNFØRDE

Det nye år starter for vores vedkommende med, at vi inviterer alle medlemmer og
venner til hyggeligt, uforpligtende samvær lørdag den 18.1.2020 kl. 14.30 med
et ”Tilbageblik på året, der gik” i SSF
Egernførde.
Vi serverer en dejlig kop kaffe/ Glögg og
deltagerne medbringer småkager eller
kage til det fælles buffet, medens vi ser
billeder fra 2019´s arrangementer.
Dagens højdepunkt er gensynsbilleder
og film fra vores 4-dages sprog- og kulturtur til Bornholm i september 2019. Derefter fortæller vi om det kommende program for 4-dages-turen, der er fastlagt til
den 17.-20.9.2020 Kig forbi, vi glæder os
til at se dig.

Musikalsk får vi hjælp af julemandens
underholdningsteam Nissen og Freyr, og
i fællesskab hygger vi os på dansk manér. Festen, der inkluderer en sodavand,
en slikpose og al underholdning koster
3,50 € for børn (Kinderpreis) og forældre/ Erwachsene betaler 3,- € for kaffe/
Glögg, æbleskiver og småkager.
Tilmelding/ Anmeldung er, af hensyn til
vores planlægning og indkøb, yderst vigtigt og. Du kan enten ringe til Sekretariatet
(senest 20.12. kl. 12.00) på 04351/2527,
også telefonsvarer / Anrufbeantworter
gælder, eller du mailer til Fred Witt
senest d. 27.12. kl. 8.00 på
ssf-egernfoerde@t-online.de.
Resumé: Das traditionelle Tannenbaumfest findet wieder am 28.12. um 14.30 im
Medborgerhus statt. Es ist das Fest der
Kinder, dennoch sind Oma und Opa auch
willkommen. Alle weiteren Daten entnehme bitte dem dänischen Text.

Resumé: Am 18.1.20 um 14.30 Uhr
zeigen wir Bilder aus dem vergangen
Jahr und laden herzlichst zum Kaffee/
Glühwein ein Höhepunkt des Tages
sind Bilder und Film mehrerer Tourteilnehmer von der Bornholmtour.
Schau einfach vorbei, und bring
Kekse oder Kuchen für ein gemeinsames Buffet mit. Im Anschluss erzählen wir von den Plänen für die
Tour 2020 – Ziel ist in Arbeit.

Og så hjertelig velkommen til det nye
år 2020 – 100-året for folkeafstemningen – et spændende år med meget
fokus på vores grænseland og mindretallene!!! GODT NYTÅR - FROHES
NEUES JAHR!!!
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EGERNFØRDE

... din kreative forening
Tilmeldingsfrist senest d. 19.2. kl. 12 på
sekretariatet, 04351/2527, også telefonsvarer/ Anrufbeantworter gælder, eller du
mailer til Fred Witt på
ssf-egernfoerde@t-online.de

SÅ BLIVER DET SJOVT IGEN – og
spændende
Vinder du denne gang???
Har du en termostat-kylling med i din taske hjem eller måske selve hovedgevinsten???
Vi afholder vores BANKO-aften i skolens
store hal fredag den 31.1.20 kl. 19.30.
Du vil ikke kunne reservere pladser i salen, så kom selv i god tid. Vi åbner dørene kl .18 og starter kortsalget kl. 18.30.
Resumé: Im Februar ist Action angesagt… Fasching für die ganze Familie
im Medborgerhus. Ein Hut ist Minimumverkleidung! Anmeldefrist am 19.2., siehe
oben.

Resumé: Banko am 31.1., Kartenverkauf
ab 18.30, und Platzreservierung im Saal
nicht möglich.
I februar har vi ACTION i medborgerhuset med sjove forklædniger og morsomme lege. Det er nemlig fastelavn.
Vores store familie-fastelavnsfest holder vi sammen med kirken den 22.2.
kl. 14.30. Vi slår katten af tønden (både
voksne og børn), synger, danser og spiser fastelavnsboller. Desuden præmierer vi de flotteste kostumer både blandt
voksne og børn.
Minimum forklædning er en hat.
Entré er 3,50 € per person over 80 cm.

Så vil vi lige bede dig reservere følgende
datoer i din kalender:
jazz (20.3.); den årlige generalforsamling med valg – hvor vi efterlyser nye
bestyrelsesmedlemmer (27.3.) og så er
der påskeferie – så endnu engang kan vi
synge ”julen varer lige til påske...”
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EGERNFØRDE

... din kreative forening

RIGTIG GLÆDELIG JUL
FROHE WEIHNACHTEN
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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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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VORES GODE SAMARBEJDSPARTNERE
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EN HAL FOR ALLE
„En hal for alle e.V” er planlægningen af en ny multifunktionshal, som
skal være mindretallets sted for sport og fritisaktiviteter i Egernførde

„En hal for alle e.V” er planlægningen af en ny multifunktionshal, som skal
være mindretallets sted for sport og fritisaktiviteter i Egernførde

En hal for alle i Egernførde e.V
Fornavn:________________________Efternavn________________________
Gade:__________________________________________________________
Postnummer________________By:__________________________________
Telefon:________________________Email:___________________________
Husstandens øvrige navne:_________________________________________
_______________________________________________________________
Udfyld venligst i BLOKBOGSTAVER

Kontingent
Enkeltmedlemskab
Husstandskontingent/Famile/Institution/Forening
Ungdomskontingent (unge mellem 15-25år)
Fremover hæves beløbet 1. februar

Årligt

15 Euro
20 Euro
10 Euro

sæt X

_____
_____
_____

Jeg bekræfter hermed min indmeldelse, og giver bestyrelsen tilladelse til at hæve
medlemsbidraget fra min konto
Sted/Dato:________________Underskrift:___________________
Kontoforbindelse
Kontoindehaver:_________________________________
IBAN:__________________________________________
Pengeinstitut:____________________________________

På bestyrelsens vegne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spendenkonto: DE83210501701002806006
Kontakt: Formand Jette Waldinger-Thiering, Carlshöhe 33, 24360 Eckernförde
E-mail: jette-waldinger@t-online.de

Vores VISION om „En Hal for alle e.V“ i Egernførde, som bakkes op af alle
foreninger er kommet et skridt videre.
* Støt op og bliv medlem! Støtter du os, så støtter du dine børn, dig selv
og alle i os i mindretallet.
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SSW EGERNFØRDE

Borgerdeltagelse, Turismekoncept 2030
og Stadtwerke kooperation er de tre store
emner SSW Egernførde i lang tid har beskæftiget sig med og nu nærmer de sig
slutspurten. Mange møder og workshops
ligger bag os, men vi er sikker på, at
resultaterne kan lade sig se.

Bürgerbeteiligung,
Tourismuskonzept
2030 und Stadtwerke Kooperation sind
die drei großen Themen mit denen wir
uns lange beschäftigt haben, und die
jetzt endlich auf der Zielgeraden liegen.
Viele Sitzungen und Workshops liegen
hinter uns, aber wir denken die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Ved borgerdeltagelsen glæder vi os, at
borgerne nu tages med i processen og
kan informere sig mere.

Bei der Bürgerbeteiligung freuen wir uns,
dass der Bürger mitgenommen wird und
die Bürger die Möglichkeit bekommen
sich besser zu informieren und auch mit
zu gestalten.

Flere ansøgninger har vi bragt på vejen,
som f.eks. et friløbsarealer for hunde til
alle hunde i byen.

Einige Anträge von uns sind auf den Weg
gebracht, wie z. B ein Hundeauslauf für
die Hundefreunde unserer Stadt.

En ansøgning der er en hjertesag for os
er rygeforbuddet på legepladser, som nu
på vores initiativ også skal omsættes på
landsplan i loven og vi er glade for den
store opbakning vi har fået.

Ein Antrag der uns besonders am Herzen
liegt ist das Rauchverbot auf Kinderspielplätzen, der auch auf Landesebene ins
Gesetz verankert werden soll. Wir freuen
uns über die durchweg positive Resonanz auf unseren Antrag.

Næste år vil vi fra SSW prøve på at få
en slags newsletter op at stå, så vores
medlemmer, som er interesserede, bliver
informeret mere om det der sker. Men det
skal I høre mere om senere. Et tema vil
også være, hvordan vi kan få flere aktive
medlemmer.

Im nächsten Jahr wollen wir versuchen
für unsere Mitglieder einen Newsletter
auf die Beine zu stellen, damit Ihr noch
besser und schneller informiert seid,
dazu beim nächsten Mal mehr, auch die
Frage, wie wir neue Mitglieder aktivieren
können wird bei uns Thema sein.

SSW Egernførde ønsker jer
en god jul og et godt nytår.
Nyd tiden med familien
og jeres kære.

Jetzt wünschen wir Euch eine frohe
Weihnacht und ruhige besinnliche Tage
mit Euren lieben.
Einen guten Rutsch und wir freuen uns
auf Euch im neuen Jahr!
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SDU´S BØRNE- OG UNGDOMSHUS

Hans Christian Andersen Vej 6a, 24340 Egernførde

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

Kære alle sammen!
I skrivende stund lægger vi mærke til, at
det er efterår og rent følelsesmæssigt er
det sådan, at tiden bare løber utrolig hurtigt. Med starten af det nye skoleår modtog vi 17 nye 1. klasses børn, så ialt er vi
nu oppe på 48 børn i vores fritidshjemsafdeling, hvilket vi er meget glade for. I vores klubafdeling tæller vi for tiden 20 unge
mennesker, som bruger huset til daglig.
I forbindelse med vores indsats mht. sund
mad og kost til vores børn og unge fik vi
ansat en kok den 15.09.2019. I det videre forløb skal også vores køkken bygges
om til et mere tidssvarende køkken, hvilket vil ske engang i starten af det nye år.
Ud over de sædvanlige aktiviteter deltog
vi i SdU’s og Ungdomsringens Ungdomsweekend i Flensborg fra den 03.08.01.09.2019 med en gruppe på 10 unge.
Det var en dejlig weekend med et hav af
spændende aktiviteter. I denne forbindelse et stort tak til Nystadens Børne- og
Ungdomshus for husly. Den 30.08.2019
var vi inviteret til ”Krigergilde” på Tydal Spejdergård. Her deltog vi med en
gruppe fritidshjemsbørn. Til et arrangement med emnet ”Tivoli” blev vi inviteret
fra Slesvig Børne- og Ungdomshus den
26.09.2019. Også her deltog vi med en
gruppe fritidshjemsbørn og dagen var virkelig vellykket.

Vores unge i klubben havde et stort ønske om et nyt og mere tidssvarende klubrum her på Børne- og Ungdomshuset.
Med flittig hjælp fra de unge fik vi indrettet
to nye rum kort før sommerferien. Indvielsen fandt så sted den 27.09.2019 i form
af en diskoaften.
Vores årlige forældreaften blev afholdt
den 17.09.2019. Den var vældig godt
besøgt og vi fik valgt et nyt samarbejdsråd.
For tiden er vi optaget af vores tur til klubbernes Jyllandsmesterskaber i indefodbold i Lemvig fra den 01.09.-03.09.2019:
Vi vil tage afsted med en gruppe på 12
unge. Denne tur er altid et af årets store
highlights, da vi har mulighed for at komme i kontakt med et hav af danske klubber. Der plejer at deltage ca. 1800 unge
fra hele Danmark og Sydslesvig.
Vi vil også gerne invitere til vores julehyggeeftermiddag fredag den 29.11.2019 fra
kl. 15:00 til kl. 17:00. Som sædvanlig vil vi
gerne hygge os sammen med vores børn
og deres familier og indlede juletiden.
Traditionen tro vil også vores Luciapiger
ikke mangle.
Vi fra Børne- og Ungdomshuset vil gerne
ønske jer alle sammen en velsignet jul og
et godt nytår.
På personalets vegne
Wolfgang Lausten (Institutionsleder)
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Sønderjyllands Symfoniorkester

BØRNEJULEKONCERT
KINDERWEIHNACHTSKONZERT

Program/Programm
Dirigent:
Bernhard Voss
Konferencier/solist/
Conferencier/Solist: Ole Kibsgaard
Kor/Chor:
Lokalt børnekor/
lokaler Kinderchor

5. DECEMBER 2019 - 19:00
S TA D T H A L L E
Billetter/Tickets:

EGERNFØRDE/ECKERNFÖRDE
♦ +49 461 14408 125,

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL, Nikolaistr. 7,
Reisebüro Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 FL eller ved indgangen/
oder an der Abendkasse

Sønderjyllands Symfoniorkesters årlige julekoncert for børn får i år besøg af Ole Kibs-gaard, som mange
børn såvel som voksne har oplevet synge, spille, trylle og fortælle til den store guldmedalje. En aften hvor
børnene bliver aktivt inddraget og medvirker både fra publikumssiden og fra scenen.
Den unge danske dirigent Bernhard Voss står i spidsen for orkestret, og traditionen tro får orkestret hjælp
af nissekor bestående af børn fra lokale skoler i Sydslesvig.
Das jährliche Kinderweihnachtskonzert des Sønderjyllands Symfoniorkester bekommt in diesem Jahr Besuch von Ole Kibsgaard, den viele Kinder sowie Erwachsene oft haben singen, spielen, zaubern und erzählen hören. Ein Abend, an dem die Kinder aktiv miteinbezogen werden und mitwirken, sowohl im Publikum
als auch auf der Bühne.
Der junge dänische Dirigent Bernhard Voss steht an der Spitze des Orchesters, und gemäß der Tradition
wird das Orchester von einem Nissechor unterstützt, bestehend aus Kindern der lokalen Schulen in Südschleswig.
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EGERNFØRDE BØRNEHAVE
Fra den 23.09. til den 27.09.19 var Egernførde Børnehave så heldig, at få plads
på skoleforeningens feriekoloni i Hjerpsted. 20 af de ældste fik lov til at opleve
5 spændende dage uden mor og far, men
med mange spændende aktiviteter som
børnene kunne gå i gang med i flere forskellige værksteder.
Der var et værksted med træsnitning, slibe diamanter, brænde medaljer, lave en
stofpose til diamanterne, gå på langeline,
bygge en kortholder og selvfølgelig lange
vandreture langs med stranden for at finde dinosaurer knogler.
Hjemkomsten var en stor fest og alle kom
tilbage igen i god stand, men måske lidt
sort mellem tæerne.
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KIRKEBLAD

DECEMBER - FEBRUAR

„Frygt ikke!“ (Lk.2,10)
De fleste har efterhånden hørt om det. Vi samler
ind til en engel, der skal opstilles i kirkerummet med
mulighed for at tænde lys og give udtryk for egne
ønsker og tanker eller mulighed for at sige tak.
Engle spiller en store rolle i Bibelen. Som budbringere fra Gud. Som nogle, der annoncerer en større
forandring i den enkeltes liv.
Vi kender det fra os selv. Hvordan der er noget under opsejling. Hvordan vi modtager små hints om, at
noget burde være på en anden måde. Men ofte er
det forbundet med usikkerhed og netop frygt. Kan
jeg, vil jeg og hvorfor egentlig lige netop mig?
Hyrderne stoler på englens besked, er nysgerrige og begiver sig på vej. Netop
fordi de ellers ikke ligefrem er dem, der bliver tænkt allermest på, normalt blot
danner baggrund for andres historier. Er det ikke sådan, vi andre også kan føle?
Hverken rigtigt at blive set eller lagt mærke til? At det hele egentlig er lidt lige
meget?
Og så lyder englens: „Frygt ikke!“ Den kunne også have sagt: „Gem dig ikke,
grav ikke dine egne talenter ned, men tag ud i verden og mød den der, hvor der
er brug for dig.“
Det lille barn i krybben i stalden i Betlehem skal forstås som en opfordring til os
om at tage hånd – om livet, de udsatte, de små, os selv – om at udvise nænsomhed overfor hinanden.
„Dette er løftet vort
fra søster til bror
vi skal bli’ gode mod
menneskenes jord
Vi vil ta vare på
skønheden, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen.“
(Nordahl Grieg 1939, i dansk oversættelse)
Med de bedste ønsker for en stille november
og en glædelig advents- og juletid er jeg
Jeres præst Ulrich Vogel
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Benefizkonzert für unseren Lichterengel
Der Rockpoet Kay Kankowski, Mitglied unserer Gemeinde, mit seinem aktuellen Programm ”Da gibt
es noch mehr”, kongenial begleitet von Andreas
’Luke’ Glaser auf der Gitarre. Baltischer Neo-FolkRock mit Texten über Alltägliches, Versponnenes,
Verspieltes, Liebe, Laster, laute und leise Töne.
Statt Eintritt sammeln wir für unseren Lichterengel!
Freitag, 24.1., 19.00.

Fra menighedslivet:

Der er meget godt at kigge tilbage på. Fremtidsværksted, den fælles gudstjeneste på Kolonistenhof i det smukkeste sommervejr, høstgudstjenesten med en
forrygende auktion og smukke høstgaver, besøg fra Grænseforeningen i Hillerød, men også fine helt almindelige gudstjenester eller hyggeligt samvær med
seniorerne.

Konfirmandaktion til fordel for lysgloben

Lørdag den 14.12. har konfirmanderne en bod på julemarkedet i byen, hvor
de vil sælge egne ting såsom hjemmebag og julepynt til fordel for vores engel.
Har du noget julet, der kunne sælges i boden, må du gerne bidrage med det efter
aftale.

Generalforsamling

Efter gudstjenesten den 16.2. inviteres alle medlemmer til menighedens årlige
generalforsamling kl. 11.15 efter vedtægterne. Hør formandens, kassererens og
præstens årsberetning! Hjerteligt velkommen!
Es wird auch Deutsch gesprochen...
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 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! Jedes Mitglied zählt! Noch nicht dabei? Herzlich Willkommen!
Nye medlemmer i Egernførde danske menighed pr. 10.10.: - Annelise Frisk,
Frederiksberg, - Sindy Sell med Lio, Egernførde, - Rasmus Holst Jensen, Slesvig, - Palle
Thiering, Flensborg, - Petra Lau med Magnus, Bydelstorp, - Kimi Andersen med Mathilde
Marie og Alberte Emilie, Egernførde, - Gabriele Knigge med Freia, Fleckeby, - Henriette
Hönicke med Lauritz og Joakim, Barkelsby
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Menighedskaffe - Seniorennachmittag
Menighedskaffe
- ældre
Seniorennachmittag
Eftermiddag for de
i havestuen med kaffe og kage,
hygge og sang. Alle seniorer er velkomne til en hyggelig

Medlemmer:
i dansk
atmosfære. Herzlich willkommen!
mødeseftermiddag
i havestuen
kl. 15.00

Mødedatoerne er:

Det er vigtigt, at folk melder sig ind i vore danske institutioner, så vi også står stærkt

Torsdag
d. ældre
12. decemberkaffe
kl. 15.00,kage,
festlighygge
juleafslutning,
tilmelding
ønskelig
ermiddag
forlokalt
de
sang.
Alle seniorer
fremover.med
Er du endnu og
ikke medlem,
er derog
løbende
mulighed
for at bliveer
det
Torsdag
d.
9.
januar
kl.
15.00
tilmeldingeftermiddag
hos præsten, der
gerne oplyser
om de forskellige muligheder for
komne til enved
hyggelig
i dansk
atmosfære.
Torsdag
d. 13. februar
kl.15.00
medlemskab.
Vær med
til at støtte det lokale kirkearbejde bedst muligt!

rsdag d.Sindsroandagt
9. maj kl. 15.00, ledet af Leif Volck Madsen
rsdag d.Onsdag
19. juni d.
kl.22.1.
15.00,kl.ledet
af Ulrich Vogel
19.00
Menighedskaffe
- Seniorennachmittag
rsdag d.Tid
11.til juli
kl.15.00,
ledet
af
Ulrich
Gud og tid til dig selv. Vær
med Vogel
til en anderledes gudstjeneste, hvor du har

Vi mødes
havestuen
kl. 15.00
mulighed
for ati komme
med
egne tanker og oplevelser.
Möchtest Du Dich selbst zu Glaubens- und Lebensfragen einbringen? Dann
for de ældre med kaffe
og kage, hygge og
sang. Alleetwas
seniorer
ist dieEftermiddag
”Gelassenheits”-Andacht
im Gemeindesaal
vielleicht
fürerDich, wo
velkomne
til
en
hyggelig
eftermiddag
i
dansk
atmosfære.
Platz für jeden einzelnen in der Sprache ist, in der er sich am wohlsten fühlt.
onfirmandindskrivning:
Tilmelding til præsten er ønskelig. Anmeldung erwünscht.

Torsdag
9. maj kl. 15.00, ledet af Leif Volck Madsen
ndag d. 21. juni
kl.d.10.00
Torsdag d. 19. juni kl. 15.00, ledet af Ulrich Vogel
d. 11. juli kl.15.00, ledet af Ulrich Vogel
Nyt Torsdag
fra Menighedsrådet

r du efter sommerferien i ottende klasse, og vil du konfirmeres i Den danske
Nyedu
tider
kræver nye
og det tager tid.
ke, så skal
indskrives
tilrutiner
konfirmationsforberedelsen.
Det sker i forbindelse
Men vi er godt på vej og glæder os over den
d gudstjenesten
den 21.6.
kl. 10.00.
gode Konfirmandindskrivning:
opbakning
til kirken.
Søndag
d.
21.
juni
kl.
10.00
sk at have
”Stammbuch”
Erforman
endnu ikke medlem, forventes det, at
Synlighed
er et vigtigtmed.
punkt
vort arbejde,
derfor
er
vi
meget
glade
for
det
nye
skilt
i forbinndst en forælder
melder
sig ind i menigheden
ved indskrivningen. Hjerteligt
duudhængsskabet.
efter sommerferien i ottende klasse, og vil du konfirmeres i Den danske
delse Går
med
kommen! kirke, så skal du indskrives til konfirmationsforberedelsen. Det sker i forbindelse

Til lysgloben er der allerede blevet indsamlet
med gudstjenesten
21.6.
kl. 10.00.
over 1300,euro. Tak tilden
alle
store
og små givere!
Husk at have ”Stammbuch” med. Er man endnu ikke medlem, forventes det, at
Foruden de annoncerede gudstjenester, er der også juleafslutning på skolen i
mindst en forælder melder sig ind i menigheden ved indskrivningen. Hjerteligt
Jernved og i børnehaven i Kiel-Priess.
velkommen!
æsekredsen
Efter gudstjenesten nytårsaften bydes der på et glas champagne for at hilse
det nye år velkomment i fællesskab.

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

Læsekredsen
mødes
i havestuenkl.
kl.20.00
20.00
Læsekredsen
mødes
i havestuen

nsdag d.15.
maj:
Søren
– måske
har duSveistrup:
også
lystaftale.
til atKastanjemanden
være med!!
på udvalgte
onsdage
efter

Hvis duOnsdag
har spørgsmål
til læsekredsen
d.15. maj: Søren
Sveistrup: Kastanjemanden

is du har
til læsekredsen
er duHougaard,
velkommen
til at kontakte
Leslie
er spørgsmål
du velkommen
til at kontakte Leslie
tlf. 04353
1075.
HvisI du
har
spørgsmål
til
læsekredsen
er
du
velkommen
til
at
kontakte
Leslie
ugaard,Sprog:
tlf. 04353
1075.
grænselandet er det godt med gensidig overbærenhed på det sprogHougaard, tlf. 04353 1075.
lige plan.
Det indebærer også, at præsten selvfølgelig taler dansk med danske
gæster.
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GUDSTJENESTER
DECEMBER
Søndag
1.		
10.00
Egernførde
Ulrich Vogel
							
ingen kirkekaffe
1.		
12.00
Holtenå		
Ulrich Vogel
							bagefter julehygge
Søndag
8.		
15.00
Egernførde
Ulrich Vogel
							
julens tekster og musik
Mandag
9.		
10.00
Egernførde
Juleafslutning for Borreby
					
		
og Egernførde bhv.
Søndag
15.		
10.00
Egernførde
Ulrich Vogel
Mandag
16.		
10.00
Egernførde
Juleafslutning for
							Askfelt børnehave
Fredag
20.		
10.00
St. Nikolaj
Ulrich Vogel, skolernes
							julegudstjeneste
Tirsdag
24.		
14.30
Egernførde
Ulrich Vogel,
							
julen for de små
24.		
16.00
Egernførde
Ulrich Vogel,
							julegudstjeneste
Onsdag
25.		
10.30
Holtenå		
Ulrich Vogel,
							julegudstjeneste
Tirsdag
31.		
15.00
Egernførde
Ulrich Vogel,
							bagefter nytårsreception

JANUAR
Søndag

5.		
10.30
Holtenå		
Ulrich Vogel
5.		
15.00
Egernførde
Ulroch Vogel
Søndag
12.		
10.00
Egernførde
Ulrich Vogel
Søndag
19.		
10.00
Egernførde
Niels Henrik Olesen
Onsdag
22.		
19.00
Egernførde
Ulrich Vogel
							Sindsroandagt
Fredag
24.		
19.00
Egernførde
Støttekoncert til fordel 		
							for lysgloben
Søndag
26.		
10.00
Egernførde
Ulrich Vogel

FEBRUAR
Søndag

2.		
10.30
2.		
15.00
Søndag
9.		
10.00
Søndag
16.		
10.00
					
Søndag
23.		
10.00

Holtenå		
Egernførde
Egernførde
Egernførde

Ulrich Vogel
Ulrich Vogel
Ulrich Vogel
Ulrich Vogel
bagefter generalforsamling
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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ÆLDREKLUBBEN - SENIORENCLUB

Kære venner!
Så kære venner, nun geht das Jahr mit riesen Schritten dem Ende entgegen. Es beginnt die dunkle Jahreszeit, und wir können
uns jetzt wieder zu unseren Nachmittagen
so richtig hyggeligt machen, wenn es draußen richtig kalt ist. Wie ihr ja auch sicherlich
bemerkt habt ist die Anzahl der Mitglieder
gestiegen, was uns sehr erfreut. Es macht
auch wieder sehr viel Spaß die Nachmittage vorzubereiten somit haben wir auch den
Eindruck, dass sich alle wohl fühlen. Man
trifft sich zum Singen, Geschichten hören,
Banko spielen und vor allen Dingen zum
Kaffee trinken mit selbst gebackenen Kuchen.

Somit ist das Jahr 2019 vorüber und wir, die
Arbeitsgemeinschaft, wünschen Euch allen
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2020.
Im Anschluss ist eine kleine Pause bis zum
30. Januar 2020.
Dann beginnen wir mit der traditionellen
Generalversammlung und „Räuberbanko“.
Im Februar haben wir unseren Nachmittag
wieder am 27. kl. 15.00.
Wir haben es hyggeligt und auch du kannst
dazu beitragen.

Am 4. Dezember werden wir unser traditionelles Adventsfest haben, man achte darauf, dass wir das Datum geändert haben.
Ich möchte euch doch bitten Euch bei mir,
Renate Petersen 04351/86345, anzumelden, damit wir auch für jeden etwas zu essen haben. Es ist immer ein sehr hyggeliger Nachmittag. Also ruft mich an.
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God Jul og et godt nytår!
Die Arbeitsgemeinschaft und Renate

På juletur til

KOLDINGHUS
med Rendsborg-Egernførde Amt

LØRDAG

07.12.2019

Det årlige hyggelige og meget flotte julemarked på slottet byder
på over 80 udstillere inklusiv et fødevaremarked med julebag,
julesnaps, specialøl og andre julespecialiteter. Kodeordene for
markedet er kvalitet, godt håndværk, god mad og julegaver, man
ikke kan finde andre steder. Der vil være boder i alle slottets
store, julepyntede sale, musik i Riddersalen og workshop for
børn.
Über 80 Stände im ganzen Schloss - Koldinghus lädt zum Weihnachtsmarkt ein. Es gibt hochwertiges Handwerk, gutes Essen
sowie Weihnachtsgeschenke zu kaufen und Workshops für Kinder. Seid dabei!
Program
Kl. 08.30
Kl. 10.30
Kl. 16.30
Kl. 18.00

og tider/Programm und Zeiten
Afgang/Abfahrt Medborgerhuset, Hans Chr. Andersen Weg 8 i Egernførde
Ankomst i Kolding – her mødes vi, når vi skal hjem (Treffpunkt am Nachmittag)
Hjemtur/Heimreise
Ankomst i Egernførde/Ankunft

På denne tur er der ingen forplejning./Auf dieser Fahrt gibt es keine Verpflegung.
Påstigningsmuligheder/Zustiegsmöglichkeiten
Kl. 8.45 i Fleckeby overfor bageren.
Kl. 9.00 v. SL-Schuby (Autobahn Abfahrt), Schubyer Weg 1, Lürschau v. P+R (v. Autobahnpolizei)
Priser/Preise
15 € for SSF-medlemmer / 20 € for ikke-medlemmer / 50% rabat for børn og unge
Bindende tilmelding/Verbindliche Anmeldung
på sekretariaterne, tlf. 04351-2527 eller 04331-4388077
Beløbet bedes overført til vores konto:
Union Bank • DE 89 2152 0100 1002 290797 • senest den mandag den 25.11.2019
Husk din rejselegitimation. Medbring DKR, da man ikke kan betale med EC-kort på
Koldinghus./Bitte Dänische Kronen mitbringen, da es keine Möglichkeit gibt mit EC-Karten
zu bezahlen.
PR og pressearbejde
Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet. Materialet vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde
i offentlighedens interesse jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO. Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering
på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.
Öffentlichkeitsarbeit
Wir weisen darauf hin, dass von der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und veröffentlicht werden. Die Aufnahmen dienen dem Zweck der
analogen und digitalen Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f. DSGVO.Veranstaltungsgästen,
deren Identifizierung auf diesen Aufnahmen wegen konkreter persönlicher Gründe unzumutbar wäre, steht ein Widerspruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu.
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JES
JES KRUSE
KRUSE SKOLEN

Kære forældre
Efteråret og vinteren står for døren. Det
mærkes i skrivende stund, hvor regnen
siler ned en hel søndag. Det gør det nemmere at holde sig indendørs, selvom vi alle
ved, at en rask travetur gør godt. I løbet af
året gennemfører Jes Kruse-Skolen flere
arrangementer, som er meget afhængige
af vejret. Et af dem er motionsløbet, som
altid finder sted på den sidste dag før efterårsferien. Arrangementet er en del af
et fælles nordisk projekt, som sætter fokus på bevægelse. Hos os i Egernførde
er det nu 12. gang, at det finder sted på
Promenaden ved stranden. Det er ikke et
særligt spektakulært program, vil nogle
måske sige; men det har vist sig, at Promenaden er et rigtig godt og motiverende
sted at løbe. Foruden selve atmosfæren
omkring stranden og udsigten over bugten er det, at eleverne på deres vej frem
og tilbage mellem start og mål møder
hinanden og tilfældige turister. Eleverne
føler sig set og ind i mellem også vigtige,
når de bliver standset af andre promenerende, som gerne vil vide, hvad det
egentlig er, alle de løbende børn og unge
løber efter. Man kan i en sådan situation
opleve vores elever, som seriøse fortællere, der beretter om dette arrangement
og om, hvor mange kilometer de løber og
har løbet. Motionsløbet gennemføres i al
slagsvejr (næsten); men har endnu ikke
været aflyst. I dette års arrangement løb
de godt 300 elever næsten 2000 km!

Den 5. nov. er der ”Spil Dansk” sang på
Rådhuspladsen i Egernførde. Også et
arrangement, som kræver lidt tørvejr, og
dermed også er vejrafhængig. Det er nu
4. gang, at det gennemføres, og som de
øvrige år, håber vi alle på nogenlunde
medgørligt vejr. Lidt koldt kan gå; men
øsende regn ikke. Vi må afvente vejrudsigten. Der har været øvet i længere tid.
Det sker i Fællesbåndet midt på formiddagen mellem kl. 09.35 og 09.55, hvor
mange klasser i f. m. morgensang møder
op i aulaen og synger af karsken bælg.
Musiklærerne gør deres for at skabe den
gode stemning, og store og små blandet
imellem hinanden synger med på årets
sange. Denne gang er der igen Kim Larsen med et par numre. Shu-bi-dua er
også repræsenteret; men så sandelig
også ”Vi vil fred har til lands” og ”Sangen til ungdommen”. Indskolingen og
børnehaverne kan glæde sig over ”Billesangen”. Den 5. nov. – hvis vejret som
nævnt spiller med – vil der være næsten
500 børn og unge på pladsen midt i byen,
som i øvrigt er et godt sted, idet det er
omkranset af høje bygninger, som ikke
kun giver læ; men også giver følelsen af
at være i et særligt rum. Pedel, musiklærere og andre hjælpsomme sørger om
morgenen for, at scene, musikanlæg og
instrumenter transporteres derhen og gøres klar, og i god tid kommer også koret,
som stiller op på trappen op til museet i
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JES KRUSE SKOLEN

Det gamle rådhus. Ved 10-tiden kommer
Jes Kruse-Skolens øvrige elever. Risby
og Jernved Danske Skoler møder ligeledes op. Når alt er klart og parat, synges
der i en time fra det udleverede sanghæfte, og alt i mens ser man mange forældre
og andre interesserede stille op bagved.
Når sangen er forbi, begiver klasserne
sig alle til Jes Kruse-Skolen ud fra mottoet: Først yde, så nyde. Hjemme venter
rengøringsassistenterne med hotdogs og
drikkelse.
Sådanne arrangementer giver en god følelse af samhørig blandt elever og medarbejdere. En samhørighed, der er vigtig
i den særlige situation mindretallets skoleelever befinder i.
I begyndelsen af september dukkede
så pludselig dronning Margrethe op på
en rundtur i landsdelen. Det medførte
mange besøg her og der. I virkeligheden
et imponerende program for sådan en
”ældre” dame. Jes Kruse-Skolen deltog
også og stillede sammen med Jernved
en gruppe 6. kl.´s elever ved Landdagen
i Kiel. De kom oven i købet med i DR
TV´s store reportage fra besøget, som
blev sendt i hele Danmark og stadigvæk
kan ses på www.dr.dk/tv, hvis man søger
på ”Dronningen i Sydslesvig”. I reportagen kan man også høre et par af vores
elever, som ved modtagelsen af Dannebrog i Flensborg havn af journalisten bliver spurgt, hvorfor de sådan glæder sig
over dronningens besøg. ”Hun har os i sit
hjerte og vi har hende i vore hjerter” kom
svaret prompte. Godt gået!

Vores tidligere elever brillerede også ved
den store middag på A. P. Møller Skolen,
hvor de blandt andre gymnasieelever
optrådte som meget professionelle tjenere for de 500 inviterede gæster. Helene
Frank – også en af vores tidligere elever
– sang, så alt i alt var Jes Kruse-Skolen
godt repræsenteret, selvom dronning
Margrethe kørte uden om Egernførde.
Og så tilbage til hverdagen
Kasper Stavnsbo er konstitueret skoleleder i Risby indtil sommerferien.
Kasper er viceskoleinspektør ved Jes
Kruse-Skolen; men fordi Risby Danske
Skoles skæbne er uvis har Skoleforeningen besluttet, at han desuden skal tage
vare om eleverne og lærerne der. For at
det kan lade sig gøre, bliver han skemafri og kan således være præsent både
her og der i løbet af skoledagen. Denne
konstruktion er nødvendig, da Risbys
skoleleder gennem mange år, Niels-Jørgen Hansen, er gået på pension. På Jes
Kruse-Skolen betyder forandringen, at
skolens nytilkomne lærer, Britta Mølhave
Pedersen kan være ved skolen alle dage
og ikke længere skal deles med Risby. I
stedet for ansættes der en vikar i Risby.
Mareike Köhnke, Nadine Schmidt og Tinka Callsen er også nye lærere ved Jes
Kruse-Skolen. De er ansat i barselsvikariater, hvor ansættelsen måske ovenikøbet fortsætter frem til sommerferien. En
mulighed, som vi ikke er kede af, selvom
vi selvfølgelig savner vores tre barslende
kolleger.
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Nye evalueringsskemaer 1. – 6. kl.
I dette skoleår arbejdes der efter nye læreplaner vedtaget af Fællesrådet i Dansk
Skoleforening. Samtidig er der også udarbejdet nye elevevalueringsskemaer,
som skal tages i brug i januar 2020. Disse
skemaer repræsenterer en ny måde at se
evaluering på, nemlig mere processen på
vej mod kompetencen og målet mere end
en vurdering af selve målet. ”Hvor langt
er du”, og det vil blive vist ved pile i den
nye evalueringsopsætning. Dette gælder
for 1. – 6. kl., og så snart skemaerne er
færdigudarbejdet, vil de blive præsenteret på en forældreaften for hele grundskolens forældreskare. Aftenen ligger
dog ikke fast endnu.
Jes Kruse-Skolens 70 års-fødselsdag
Den 3. dec. er det 70 år siden, at Jes
Kruse-Skolen blev indviet. Det er en begivenhed, som bliver fejret i et par omgange. På selve dagen samles eleverne og
medarbejdere i hallen til en lille fødselsdagsfest, mens festen for forældre, tidligere elever og medarbejdere finder sted
om aftenen fredag, den 24. april 2020.
”UngGenforening uge 20 i 2020”
I 2020 er det 100 år siden, at grænsen
mellem Danmark og Tyskland ved en
folkeafstemning blev fastlagt sådan som
den også findes i dag. I Danmark fejres
100-året; mens det i det danske mindretal
betegnes som en markering. Ikke desto
mindre benyttes anledningen da også til
festlige arrangementer. Bl.a. planlægger
flere af skolens klasser at deltage i projektet ”UngGenforening 2020”, hvor rigtigt

mange af de sydslesvigske skoleelever i
en uge – uge 20 i 2020 rejser til Danmark
i en eller flere dage for at være med til at
markere, at godt nok ligger grænsen fast;
men der er et levende dansk mindretal i
det gamle danske land syd for grænsen.
”Fridays For Future”
En sidste ting er af mere alvorlig karakter.
Det handler om ”Fridays For Future”. Der
er mange af vores elever, som er aktive i
den bevægelse. De deltager i fredags demonstrationer for at markere, at vi voksne
og ikke mindst politikerne må se at komme i gang for at redde jordkloden fra kollaps. Det er godt, at eleverne engagerer
sig. Det er noget, som vi voksne netop
har ønsket os i mange år. Demonstrationerne finder desværre sted en fredag
formiddag midt i skoletiden. Indtil videre
har jeg meddelt, at så længe forældrene
står bag deres barn og skriver til skolen,
at barnet eller den unge ikke kommer i
skole, men deltager i ”Fridays For Future”, har jeg bedt læreren notere eleven
som fraværende. Og så er den ikke længere. Og dog. Jeg bliver nødt til at gøre
opmærksom på, at skoledagen fortsætter uanset, om eleven er der eller ej. Det
betyder, at den planlagte undervisning og
herunder klasseprøver bliver gennemført
og ikke gentaget senere. Det beder jeg
familierne notere sig i den ellers vedkommende sags tjeneste.
Peter Olesen Müller

KALENDER
29/11/19
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Julepyntedag i skolen

DSH FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER

Nu nærmer vi os slutningen af året 2019, og
de sidste travle uger begynder med basar og
adventsfester.
Vores „highlight“ basar den
1. advent skal nok blive en
rigtig god eftermiddag. Vi
er meget taknemmelig over
at SSF igen hjælper til med
at sætte borde og boder
op, og at de altid finder på
noget nyt. Klokken 12.00
åbner vi vore døre så at
i kan komme indenfor og
købe alle de fine ting som
vi har fremstillet. Der bliver
selvfølgelig også serveret et
flot kagebord med boller og
kaffe, så i rigtig kan hygge
jer. Julemanden kommer
nok også forbi og ”Luciapigerne” kommer og
synger for os. Kom og se du bliver nok ikke
skuffet. En tombola til fordel til Bennetgård må
heller ikke mangle, så kom i god tid mens der
endnu er lodsedler. Bennetgård vil takke jer
det.

Så er den stressede tid overstået, og vi hygger os med lidt adventsfest den 10. december
kl. 15.00. Derefter holder vi vores velfortjente
juleferie til den 7. januar 2020.
Den 21. januar laver vi sammen med eftermiddagsdamerne en hyggeeftermiddag med
et par runder banko.
Jeg vil gerne gøre jer opmerksom på at den 11. februar kl.
16.00 er der generalforsamling,
altså sæt nu et kryds i kalenderen nu.
Den 21. februar har vi igen en
”Spielenachmittag”, og der har
vi det altid meget sjovt, altså
hvis du vil være med så kom
bare.
Bestyrelsen og jeg ønsker jer alle en glædelig
jul og et godt nytår 2020.
Kom og vær med med, vi har det hyggeligt.
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Bestyrelsen og Renate Petersen

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

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

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

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 nybegyndere 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 spillestyrker.
Fra kl. 19.30 til 22.00 tager så de øvede
voksne over med at spille. (I må gerne
komme fra kl. 19)
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KONTAKT til institutioner og foreninger
Biblioteket
Jes Kruse-Skolen
H.C.Andersen-Weg 2
24340 Eckernförde
tlf. 04351-720265
e-mail: mtk@dcbib.dk

Jes Kruse-Skolen
H.C. Andersen-Weg 2
24340 Eckernförde
tlf. 04351-71570
e-mail: peter.mueller@skoleforeningen.org
Aftenskolen
Kontakt Inge Nielsen
på Jes Kruse-Skolen

Borreby Børnehave
Saxtorfer Weg 58a
24340 Eckernførde
tlf. 04351-81478
e-mail: nicole.rudolph@skoleforeningen.org

Kirken
Ostlandstr.21
24340 Eckernförde
Pastor Ph.d. Ulrich Vogel
tlf. 04351-86644 eller 0160-96766680
e-mail: vogel@kirken.de

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

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

Egernførde IF
Dieter Schulz
Möhlenkamp 23
24340 eckernförde
tlf. 0177 4012954
e-mail: Jerwen@gmx.net

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

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

SSW Egernførde (Sydslesvigsk Vælgerforening)
Sylvia Grabowski-Fillmer
sylvia.grabowski-fillmer@ssw-eckernfoerde.de
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
Hjemmepleje/skolesundhedspleje:
tlf. 0461-570580
e-mail: info@dksund.de

Egernførde Badmintonklub
Jens Büßen
tlf. 04351-896737
e-mail: jubuessen@t-online.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

SdU´s Børne- og Ungdomshus
Wolfgang Lausten
H.C. Andersen-Weg 6a
24340 Eckernförde
tlf. 04351-476330 – kontor
e-mail: egernfoerde@sdu.de
DSH Foreningen af Aktive kvinder
Renate Petersen
tlf. 04351-86345
e-mail: R-Petersen.Eck@gmx.de
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Dansk Sundhedstjeneste

for Sydslesvig e.V.

står til rådighed for det danske mindretal i hele Sydslesvig
Hjemmepleje

- Pflegeversicherung/Krankenkasseleistungen

Forebyggende hjemmebesøg
Plejehjem
- Aflastning (Kurzzeit- und Verhinderungspflege

- Pleje

Skolesundhedstjeneste
Mødrerådgivning
Socialrådgivning
Fodpleje
Undervisning i faglige emner
0049 (0)461 570 58 0

www.dksund.de

tlf. 0049 (0)461 570 58 0
info@dksund.de
www.dksund.de
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VORES GODE SAMARBEJDSPARTNERE

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

Heizung & Sanitär Service
Notdienst 24 Stunden
Goldammerweg · 24340 Eckernförde
Tel. 04351/87691 · Fax 04351/83892
info@lars-waldinger.de

Taxi-Ru
f
Gebühr
enfrei

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

0800 50

00 123

“Unser Service - Ihr Vorteil”
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KALENDER
DECEMBER
01/12/19

SSF og Aktive Kvinder holder julebasar i JKS´s store hal fra kl. 12-17

03/12/19

Jes Kruse-Skolens fødselsdag

04/12/19

Adventsfest Seniorer kl. 15.00

05/12/19

Børnejulekoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester og vores skolekor kl. 19.00
i Stadthalle

07/12/19

Amtets juletur til Koldinghus, afgang fra Mbh. kl. 8.30

10/12/19

Fælles adventsfest Aktive Kvinder kl. 15.00

12/12/19

Julefest kl. 17-20

13/12/19

Lucia-dag

13/12/19

SSF synger julen ind på Rådhuspladsen fra kl. 16-17

20/12/19

Sidste dag før juleferien. Juleafslutning med julegudstjeneste i Skt. Nikolai-kirke

28/12/19

SSFs Juletræsfest i Mbh. kl. 14.30

JANUAR
06/01/20

Skolen begynder igen efter juleferien

18/01/20

SSFs tilbageblik og gensynseftermiddag for Bornholm-turen kl. 14.30

21/01/20

Fælles banko - Aktive Kvinder, kl. 15.00

30/01/20

Senioreftermiddag kl. 15.00

31/01/20

SSFs banko i JKSs sportshallen kl. 19.30

FEBRUAR
11/02/20

Generalforsamling - Aktive Kvinder kl. 16.00

21/02/20

Spielenachmittag - Aktive Kvinder kl. 15.00

22/02/20

Familie-Fastelavn i Medborgerhuset kl. 14.30

27/02/20

Senioreftermiddag kl. 15.00

Dansk Sekretariat
H.-C.-Andersen-Weg 8
24340 Eckernförde

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

Vollsortiment mit
großer Frischeabteilung

7 Fleisch
7 Wurst
7 Kuchen
7 Brot
7 Käse
7 Snacks

mit täglich
wechselndem
Mittagstisch

Regionales

ÜSE
OBST & GEM

Speicherpassage
24340 Eckernförde
Tel.: 04351-2282

NATURKOST
KÖRPERPFLEGE
STEHCAFÉ

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 9.00–18:30
Sa.
9.00–14:30
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