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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
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uwe.wintjen@allianz.de
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Tel. 0 43 51.88 99 22
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Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det
nye år. Nu skriver vi endelig 2020 og jubilæumsåret er skudt i gang. I Danmark fejrer
man genforening; hos os i Sydslesvig fejrer vi
100 året for det danske mindretal og en ved
folkeafstemning fredeligt fastlagt grænse.
Der er utallige arrangementer i Danmark og
Sydslesvig i 2020. Benyt jer af aktivitetskalenderen på www.genforeningen2020.dk eller
kig via www.syfo.de.
Hvad der ellers sker her i Egernførde og omegn i foråret, kan du læse om i denne udgave
af hæftet.

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 den aktuelle og ældre
udgaver af Egernførde Nyt på Sydslesvigsk
Forenings hjemmeside www.syfo.de .
God fornøjelse med årets første udgave
af Egernførde Nyt.
Redaktionen for Egernførde Nyt

Impressum

”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. april 2020 og gælder for
perioden juni - august 2020.
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EGERNFØRDE

... din kreative forening

Kære medlemmer
og venner

kan du læse om vores festligheder på
www.syfo.de.
Forårets første arrangement her i Egernførde er Jazz i Medborgerhuset. Den
20.3.2020 spiller musikken fra kl. 20.00
- Her venter dig vokaljazz med dybde
og integritet med Veronica Mortensen
Trio.
Veronica Mortensen - en af de mest interessante og sympatiske sangerinder
på den danske jazzhimmel. Hun har udgivet 5 albums i eget navn og gennem
årene spillet en lang række koncerter i
både ind- og udland samt gæsteoptrådt
i et utal af Big Bands (Klüvers Big Band,
Bohuslän Big Band, DR Big Band m.fl)

Så kom det store jubilæumsår endelig –
100 år dansk mindretal. Her i Egernførde
har SSF været aktiv siden 1947, så vi har
også mange år at se tilbage på. Derefter
kom skolen, kirken, idrætsforeningerne
og børnehaverne til, og vi har med årene
vokset os store og stærke.
Mindretallets helt store markering af feståret vil selvfølgelig være årsmøderne,
der afholdes i weekenden fra den 19.-21.
juni. Årets motto er: Årsmøderne i Sydslesvig 2020 - sprog, sang, mening og
mod. I Egernførde får vi blandt andet besøg af Sigurd Barrett, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Foto: Ida Wang

Veronica Mortensen - Ihre Interpretationen eigener und anderer Kompositionen
sind äußerst beliebt bei sowohl Publikum
und Kritikern.
Mads Bærentzen – Jazzpianist, hat 5
Alben mit seinem eigenen Trio und ver-

Sigurd Barrett i Flensborg
I Danmark fejrer man som nævnt genforening 2020, så du er velkommen til at
deltage i nogle af de godt 1000 arrangementer landet rundt og her i Sydslesvig
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... din kreative forening

EGERNFØRDE
schiedenen amerikanischen Gastsolisten
herausgegeben.
Kristor Brødsgaard - Kontrabassist, seit
1999 in der internationalen Musikszene
bekannt, ist in der ganzen Welt turniert
und mit seinem preisgekrönten Orchester JazzKamikaze die Speerspitze der
dänischen Jazzszene gewesen.
Tickets: ssf-billetten.de, SSF Sekretariatet, Tel. 04351 2527 und an der Abendkasse

Resumé: am 27.3.2020 laden wir zu unserer Jahreshauptversammlung ein.
Wir fangen um 19 Uhr mit einem gemeinsamen Essen und dänischer Hygge an.
Danach geht es an die Tagesordnung mit
Berichten und Wahl zum 2. Vorsitzenden
und Kassierer. Wir würden uns freuen,
wenn viele Mitglieder kommen, sich aktiv
einbringen und dadurch das Geschehen
in Egernførde beeinflussen. Schriftliche
Einladung folgt per Post.

Fredagen efter, den 27.3.2020 bliver det
straks alvorligt, når vi afholder vores årlige generalforsamling kl. 19.00.
Før vi tager hul på dagsordenen og valg,
inviterer vi på en bid varm mad og lidt
fælles hygge.
Der er valg til næstformand og kasserer,
så har du lyst til at blive et aktivt medlem
af den lokale bestyrelse eller på anden
vis komme med konstruktive ideer og nye
tiltag, så kom og vær med til generalforsamlingen. Dagsordenen får alle medlemmer tilsendt per post.

Derefter holder vi påskeferie frem til
midt i april,
det vil sige vores program
starter
først
den 2.5. med
Schnupperangeln til de
unge mellem
6-12 år.
Så hvis du har lyst til at stå tidligt op og
lære at fiske, så er det lige DIG, der skal
melde sig til dette arrangement.
De fiskeglade unge mennesker mødes
kl. 6.30 foran Medborgerhuset og følges
i privatbiler med Britta og hendes hjælpere til fiskesøen, hvor der fiskes frem til
kl. 12. Britta har lidt morgenmad med til
formiddagens småsult.
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EGERNFØRDE

... din kreative forening
Dagen koster 20,- € per deltager og inkluderer en let frokost, vand, te og kaffe dagen igennem. Tilmelding enten via vores
præst Ulrich Vogel i kirken eller via Gitte
(gitte@syfo.de) senest den 1.5.2020. Vi
glæder os til en dejlig og inspirerende
dag.

Derefter går turen tilbage til Medborgerhuset, hvor der kl. 12.30 venter en grillpølse og en sodavand i haven. Desuden
kan far og mor komme og hente dig,
overvære slutceremonien og selvfølgelig
også spise en grillpølse.
Deltagergebyr er 6,- € og tilmeldingsfristen er den 25.4. per mail til
berta.joens@web.de eller ring til Britta fra
kl. 16 på telefon: 04354-9969470.

Resumé: Wir bieten in Zusammenarbeit
mit der Kirche wieder einen Gospelworkshop an. Am 9.5. geht es um 10 Uhr in
der Kirche los. Um 16 Uhr endet der
Workshop mit einem musikalischen Gottesdienst. Der Tag kostet 20,- € und enthält außerdem ein kleines Frokost, Wasser, Kaffee und Tee.
Anmeldung beim Pastor in der Kirche
oder bei Gitte (gitte@syfo.de) spätestens
am 1.5. Wir freuen uns auf einen schönen und inspirierenden Tag.

Resumé: Britta und ihre Angelfreunde
bieten einen Schnupperangelkurs am
2.5. für Kinder zwischen 6-12 Jahre an.
Abfahrt am Medborgerhus um 6.30 Uhr.
Teilnehmergebühr 6,- €. Anmeldefrist ist
der 25.4. Brittas Mail und Telefonnummer
entnehme bitte dem dänischen Text.
Det næste arrangement er for hele Sydslesvig og alle sangglade mennesker.
SSF inviterer i samarbejde med kirken
til GOSPELWORKSHOP i den danske
kirke, Ostlandstr. 21-23, i Egernførde
den 9.5.2020. Vi starter kl. 10 og øver
frem til kl. 16, hvor vi afslutter dagen med
en musikalsk gudstjeneste, hvor workshopdeltagerne viser deres kunnen.
Instruktør er Bebiane Bøje, kendt fra de
tidligere workshops som en fantastisk
korleder og en fremragende sangerinde
og organist/ pianist er Jakob Døssing
Gunnertoft. Læs selv mere om de to på
nettet.
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EGERNFØRDE

... din kreative forening

Og så lige et blik ud i fremtiden
og til kalenderen:
1.6.
Amtet tilbyder en gratis bus
til Royal Run
19.-21.6. Årsmøderne
17.-20.9. 4-dages sprog- og kulturtur til
Ringkøbing og omegn. Vi bor på Hotel
Ringkøbing.
Følg med i næste nummer eller mail til
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Fred Witt (ssf-egernfoerde@t-online.de)
ved interesse.
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

Fremover vil du kun modtage Egernførde
Nyt via e-mail eller via din institution,
medmindre du aktivt bestiller postudgaven
inden den 1.5.2020 på sekretariatet,
tlf. 04351-2527.
Dette koster et årligt gebyr på 5 €.

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
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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

Kære alle,
vi håber, at I har fået en god start på et spændende 2020.
Planerne til vores Multihal skrider frem. Derfor er vi meget taknemmelig for, at have modtaget 40.000 kr. fra Slesvig Ligaen. Endnu engang
tusind tak til Slesvig Ligaen for denne økonomiske understøttelse. Pengene skal bruges til jord-bundsundersøgelser.
Er I interesseret i at få de sidste nye informationer. Så sæt kryds
i kalenderen og kom til vores generalforsamling onsdag d. 25.3.2020
kl.19.00 i MBH
Mange hilsner
På bestyrelsens vegne Jette Waldinger-Thiering
Støt op omkring mindretallets fremtid
og bliv medlem i Støtteforeningen EN HAL FOR ALLE
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RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

FOREDRAG

Torsdag

5. marts 2020 - 19:30
Medborgerhuset

H.C. Andersen-Weg 8, Egernførde
Tidligere generalkonsul dr. phil
Henrik Becker - Christensen, Aabenraa
taler om

”Det omtalte værk er nu at få...”
grænsedragningen 1918-1920
”Det omtalte værk er nu at få, da antikvarboghandleren rømmer sit lager…”
Sådan indledte den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen et postkort, som
han i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Det var kodesprog, der på
tærsklen til det tyske nederlag i 1. verdenskrig forudså en ny situation i det
dansk-tyske grænsespørgsmål. I foredraget bliver der gjort rede for de forskellige holdninger til grænsespørgsmålet og den proces, der førte frem til de
to folkeafstemninger i 1920. Foredraget afrundes med en omtale af afmærkningen af grænsen i terrænet. Med den nye grænse blev grunden lagt til det
danske og det tyske mindretal, som vi kender dem i dag og – på sigt - et godt
forhold mellem Danmark og Tyskland.
Amtsstyrelsen inviterer på kaffe og småkager.
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Godnathistorier
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Larsbørn
Daneskov:
voksne og alle deres ord
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voksne og alle deres ord og
tavshed, og ikke mindst om
Tlf.: 04351-720265
Fællesbiblioteket,
Jesder
Kruse
hvad
sker,Skolen
når man ønsker
E-mail: ege@dcbib.dk
H.C.Andersen-Weg
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sig alt muligt, og det hele
pludselig går i opfyldelse.
Åbent: Mandag og onsdag kl. 13.00 – 17.
24340 Eckernförde
Tlf.: 04351-720265
E-mail: ege@dcbib.dk
Åbent: Mandag og onsdag kl. 13.00 – 17.00

RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

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

Fælles ældreeftermiddag
Onsdag 22.04.2020 kl. 15-17
i Gaststätte Lindenhof, Borgstedt
Med festligt kaffebord og underholdning
v. Rebbøl Salonorkester.

Billetter bedes afhentes på sekretariatet
senest den 14.4.2020.
Die Karten bitte im Sekretariat bis zum
14.4.2020 abholen.

Venlig hilsen Amtsstyrelsen
for Rendsborg-Egernførde amt
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EGERNFØRDE BØRNEHAVE
I år har Egernførde et fokusemne, der går
ud på økologi og naturoplevelse. Ikke kun
klimaforandringer men også problematikken bag ved plastikforbrug og produktion
af grøn strøm, bliver emne i det kommende års pædagogiske arbejde.
På billederne er børnene i gang med at
save en cykel fra hinanden for at bruge
materialet til at bygge en vindmølle, som
laver lys.
Får at hjælpe planterne og træerne med
at kunne lave frugter, vil børnehaven etablere en ”humlekasse” til en humlefamilie.
Det er Juri og Levin, der kontrollerer, om
det hele er på plads.
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KIRKEBLAD

MARTS - MAJ

„Hold ud, bliv ved at gro“

Hvert år er det på ny et stort under. Hvordan
forårsbebuderne pibler frem trods mørke og en
fornemmelse af, at alt ligger lidt underdrejet.
Men tag ikke fejl. Haven er fuld af liv og jeg kan
virkelig godt lide, lige at tage en runde og se,
hvad og hvor meget, der er kommet op.
Og enkelte steder er der der allerede igen i skrivende stund, de små, gule erantis, som på tysk
så passende hedder Winterlinge. De lader sig
slet ikke slå ud af sne og kulde og jeg tænker
med glæde på, hvordan de københavnske parker er fyldt med dem om foråret – som „mørkets dementi“. Billedet stammer fra en salme fra 2010 af præsten Niels Johansen om netop disse gule
erantis, som jeg i de kommende måneder gerne vil synge med Jer af og
til. For det er der brug for. Mørkets dementi – for vores vintertrætte sind,
men også generelt, så vi ikke bukker under for livets til tider lidt for store
modgang. Disse små tapre blomster holder så at sige en eftertrykkelig lille
påskeprædiken for os på et tidspunkt af året, hvor vores energi kan ligge
på et ganske lille stykke. Men det er jo kun begyndelsen. Snart vælter det
frem i naturen med ny energi omkring os. Som tider endda næsten lidt for
meget. Og så er det alligevel kun en svag afglans af det, der engang venter os hos Gud.
Det er næsten ikke til at rumme.
„Vær stærk! Lad troen lyse
erantis-glad og gul.
Skønt hjerterne kan fryse,
forlad de banges skjul.
Gud gir dig mod og tro
fortæller dig i mørket:
Hold Ud! bliv ved at gro.“
Med de bedste ønsker for en god påske
og et energifyldt forår er jeg
Jeres præst Ulrich Vogel
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Gospelworkshop i samarbejde med SSF: 9.5. kl. 10-17
Workshoppen ledes af den velkendte instruktør Bebiane Bøje, der kommer med
sin fantastiske musikalske ledsager Jakob Døssing Gunnertoft. Alle sangglade
mennesker er velkomne til at deltage. Det koster 20 euro at deltage og prisen
inkluderer en let frokost samt vand/kaffe og te.
Tilmelding enten til Gitte Hougaard Werner
(gitte@syfo.de) eller til præsten (vogel@kirken.de), senest 1.5.

Fra menighedslivet:

Igen er der meget smukt at se tilbage på. Oftere og oftere er der slet ikke plads
til alle biler, når vi samles i kirken til hverdag og fest. Hvem husker ikke vores
smukke eftermiddag med julens tekster og musik under medvirken af vort eget
kor, de mange vellykkede julegudstjenester med bl. a. Petra Nebels besøg hos
seniorerne eller konfirmandernes fine aktion med at sælge juleting på julemarkedet en meget våd og blæsende decemberdag?

Konfirmationer 2020

Kristi Himmelfart, kl. 11.00: Mikkel Renkwitz og Magnus Lau
Pinsedag, kl. 11.00: Brynja Spies, Marleen Sophie Born, Lasse Jensen og
Lauritz Hønicke
Pinsedag, kl. 13.00: Elin Frida Hegnet Kristensen. Thies Verner, Lotta Margareta Petersen, Freia Julia Augusta Knigge og Mathilde Marie Andersen

Sangaften

Tirsdag den 21.4. kl. 19.00 inviterer kirkens organist og præst til en hyggelig sangaften i kirkens mødelokale. Mellem sangene fortæller præsten lidt om
digterne og sangenes tilblivelse. Hjerteligt velkommen!

Generalforsamling i Holtenå

Efter gudstjenesten den 1.3. inviteres alle medlemmer til menighedens årlige
generalforsamling kl. 11.45 efter vedtægterne. Hør formandens, kassererens og
præstens årsberetning! Hjerteligt velkommen!
Medlemmer: Tak fordi du støtter vore danske institutioner med dit medlemskab! Det er dejligt at mærke den gode tilslutning til kirken til hverdag og fest,
men vi kunne sagtens blive endnu flere! 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. Jedes Mitglied zählt! Noch
nicht dabei? Herzlich Willkommen!
Nye medlemmer i Egernførde danske menighed pr. 10.01.: - Elsebeth Freund,
Egernførde, - Annette Hammer, Goosefeld, - Steffen Vasby Vogel, Slesvig
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Menighedskaffe - Seniorennachmittag
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kl.en
10.00.
Menighedsrådet
har fået
ny kasserer. Fra 1.1. 2020 er
det Susan
Krogshede,
der tager
sig endnu
af alt omkring
menig- forventes det, at
sk at have
”Stammbuch”
med.
Er man
ikke medlem,
Konfirmandindskrivning:
hedens
økonomi
og
medlemspleje.
I
overgangsfasen
bendst en forælder
Søndagmelder
d. 21. junisig
kl. ind
10.00i menigheden ved indskrivningen. Hjerteligt
der vi om lidt overbærenhed – det tager altid tid at komme
kommen!
ind i tingene.
Går du efter sommerferien i ottende klasse, og vil du konfirmeres i Den danske

Som mange
kom vores fine lysengel Det sker i forbindelse
kirke, så har
skal bemærket,
du indskrivesså
til konfirmationsforberedelsen.
allerede
op
i
kirken
3.
søndag
i
advent.
med gudstjenesten den 21.6. kl.
10.00.Tak til alle store og
små givere,
der
så
hurtigt
har
gjort
det
muligt
atikke
få realiseret
dette projekt,
Husk at have ”Stammbuch” med. Er
man
endnu
medlem, forventes
det, at der
æsekredsen
virkelig
pynter
kirkerummet.
til iPatrick
Schlosser
for et flot ogHjerteligt
meget udmindst
en iforælder
melder Tak
sig ind
menigheden
ved indskrivningen.
tryksstærkt
kunstværk i god forståelse for kirkerummet. Dejligt at kirkegængere
velkommen!
og besøgende
kan tændekl.et20.00
lys i glæde og i sorg.
æsekredsen
mødes i nu
havestuen

måske har du også lyst til at være med!!
Læsekredsen
Læsekredsen
nsdag d.15. maj: Søren Sveistrup: Kastanjemanden

Læsekredsen
mødes
i havestuenkl.
kl.20.00
20.00
Læsekredsen
mødes
i havestuen
–
måske
har
du
også
lyst
til
at
være
med!!
påspørgsmål
følgende onsdage:
19.2., 18.3.,
is du har
til læsekredsen
er22.4.2020.
du velkommen til at kontakte Leslie

Onsdag
d.15.
Søren
Sveistrup: Kastanjemanden
ugaard,Bøgerne
tlf. 04353
1075.
aftales
framaj:
gang
til gang.

Hvis
du spørgsmål
har spørgsmål
læsekredsen ererduduvelkommen
til attilkontakte
Leslie
Hvis du
har
til til
læsekredsen,
velkommen
at kontakte
tlf. tlf.
04353
1075.
LeslieHougaard,
Hougaard,
04353
1075.
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GUDSTJENESTER
MARTS
Søndag
1.		
10.30
Holtenå		
Ulrich Vogel
							bagefter generalforsamling
1.		
15.00
Egernførde
Ulrich Vogel
Søndag
8.		
10.00
Egernførde
Ulrich Vogel
Søndag
15.		
10.00
Egernførde
Ulrich Vogel
Søndag
22.		
10.00
Egernførde
Cecilie Brask
Onsdag
25.		
19.00
Egernførde
Ulrich Vogel
Søndag
29.		
10.00
Egernførde
Ulrich Vogel

APRIL
Søndag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag

5.		
10.		
12.		
13.		
19.		
26.		

15.00
15.00
10.30
10.00
10.00
10.00

Egernførde
Egernførde
Holtenå		
Egernførde
Egernførde
Egernførde

Ulrich Vogel
Ulrich Vogel
Ulrich Vogel
Ulrich Vogel
Ulrich Vogel
Ulrich Vogel

MAJ
Søndag

3.		
10.30
Holtenå		
Cecilie Brask
3.		
15.00
Egernførde
Cecilie Brask
Lørdag
9.		
16.00
Egernførde
Ulrich Vogel, musikgudstj.
							med gospelmusik
Søndag
10.		
10.00
Gottorp Slotskirke kirkedag i Slesvig
					
ingen gudstjeneste lokalt
Søndag
17.		
10.00
Egernførde
Ulrich Vogel
Torsdag
21.		
11.00
Egernførde
Ulrich Vogel, konfirmation
Søndag
24.		
10.00
Egernførde
Ulrich Vogel
Søndag
31.		
11.00
Egernførde
Ulrich Vogel, konfirmation
31.		
13.00
Egernførde
Ulrich Vogel, konfirmation
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
Kirkens kontonummer er: DE 61 2105 0170 0000 1718 19, BIC: NOLADE21KIE
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ÆLDREKLUBBEN - SENIORENCLUB

Kære venner!
Schon wieder ist ein Jahr vergangen, und
wir sind wieder aktiv mit unseren Nachmittagen.

sammen mit der Kirche machen. Also setzt
schon mal ein Kreuz in den Kalender. Eine
gesonderte Einladung kommt später.

Da wir uns ja immer in eine Liste eintragen, kann ich mit Freude feststellen, dass
unsere Nachmittage immer besser besucht
werden. Es macht dann für uns auch mehr
Spaß die Nachmittage vorzubereiten, und
wir hoffen, dass wir immer noch ein paar
mehr aus ihren Stuben herauslocken können. Das wäre richtig super.

Dann sind wir schon fast wieder im Sommer, wie die Zeit vergeht. Am 25. Juni haben wir dann unser Sommerfest. Schönes
Wetter und Sonne ist bestellt. Dann ist auch
schon wieder pause bis August.
Es ist immer hyggelig bei uns, bis zum
nächsten Mal …

Am 26. März möchten wir wieder ein Frühlingsfest machen, und hoffentlich auch mit
Frühlingswetter weil dann macht es vielmehr spaß. Aber ??
Für den 26. April werden wir uns auch etwas Schönes einfallen lassen, vielleicht mit
banko , aber auf jeden Fall med kaffe og
kager og lidt hygge.
Im Mai fällt unser Nachmittag aus, weil
wir am 03. Juni unsere Fahrt ins Blaue zu
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Die Arbeitsgemeinschaft und Renate

DSH FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER

Den travle tid er nu overstået, og vi er godt
igang med vore eftermiddage og aftener. Bestyrelsen og jeg vil gerne sige tak til alle dem,
der har hjulpet med til at få det hele til at fungere.
Men travlt havde vi alligevel igen. Fordi generalforsamlingen skulle jo også passes.

Den 05. maj holder vi en hyggeeftermiddag hvad det bliver til, får i at se.
Det ville glæde mig, hvis i møder ret talrigt op.
Vi har netop brug for dig og dine gode ideer.
Kom og vær med. Vi har det hyggeligt.

Nordens Husmoderdag holder vi den 03.
marts, og i år er det jo aktuelt med genforeningen, og selvfølgeig vil vi også feste lidt. Det
bliver kl. 15.00.
I marts måned havde vi også vores weekend
på Christianslyst. Hvordan det gik fortæller jeg
i næste nummer.
En forårsbasar vil vi holde, den 29. marts kl.
11.00 i MBH. Kom og se hvad vi byder på, i
hvert fald venter en hyggelig eftermiddag med
kaffebord og hjemmebagte kager.
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Bestyrelsen og Renate Petersen
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Så er 2020 godt i gang

”Bladet i bogen sig vender, let som man
ser” De første strofer af Grundtvigs digt
fra 1853 passer godt på vores årsskifte
2019-2020. Vinter har vi ikke noget af.
Det hele er næsten bare efterår. Det gør
ingen forskel, om vi er i juleferien eller
midt i januar – og dog: Nu går det alligevel mod lysere tider. Snart er vi i februar
og fra den 23. februar er solen på banen
kl. 07.00, og skolevejen synes ikke så
slem. Nej, så er det alligevel bedre at
være på den anden side af juleferien.
I Jes Kruse-Skolen står hverdagen stadigvæk på opbrud. 3 lærere på barsel,
en viceskoleleder som er skiftet til Askfelt
Danske Skole og en lærer som er gået
på pension. Vi kæmper lidt med at holde
hovedet oven vande, så disse forandringer går mindst muligt ud over eleverne.
I skrivende stund er vi heldigvis på vej
med at få ansat en ny viceskoleleder og
en vikar for den pensionerede lærer, og
til sommer vender de barslende kolleger
tilbage i deres stillinger, og så vender
roen og stabiliteten tilbage.

Personalenyt

I oktober 2019 gik Niels-Jørgen Hansen
i Risby på pension. Skoleforeningen bad
Kasper Stavnsbo dække dette job foruden, at han fungerede som viceskoleleder ved Jes Kruse-Skolen. Kasper delte
så sin vej mellem Risby og JKS, og som
han skrev: ”Træffer du mig ikke her, er jeg
måske der eller midt i mellem”. Han var
dog midt i mellem, idet han samtidig

søgte skolelederstillingen efter Wolfgang
Bradtke i Askfelt Danske Skole. Wolfgang
gik på pension til jul, og denne stilling var
lige noget for Kasper. Han blev valgt og
indstillet af samarbejdsrådet og begyndte
i Askfelt den 6. januar. Nu stod såvel JKS
som Risby uden leder, og Reimo Hinske
blev udpeget som konstitueret i de to stillinger. Det er han fortsat, og som Kasper
pendler han frem og tilbage. Eleverne og
kollegerne sagde farvel og tak til Kasper ved en sammenkomst i hallen, den
19. dec. 5 år blev det til ved Jes KruseSkolen. Og i fremtiden træffes han i
Askfelt.
Den 17. januar sagde elever og kolleger
farvel og tak til Martha Mortensen Müller, som efter 38 års tjeneste ønskede at
gå på pension. Hun har været ansat ved
Kaj Munk-Skolen i Kappel, Risby Danske
Skole og rigtig mange år i Egernførde.
Det er især arbejdet med special- og
danskundervisning, som har haft hendes
interesse. Hun har hjulpet mange elever
med LRS, læseskub eller det at knække læsekoden. Ved en sammenkomst i
hallen for eleverne og senere sammen
med kollegerne fik vi sagt behørigt farvel
Martha.
Alle disse personalemæssige forandringer betyder, at der for tiden er 5 månedslønnet vikarer ved Jes Kruse-Skolen, der
heldigvis alle har et lærerstudium bag
sig. Det er Nadine Schmidt, Tinka Callsen, Mareike Köhnke, Florian Völkner
og Jenny Sørensen. Alle gør de deres
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bedste for at fylde pladsen; men det
er usædvanligt med så mange og forhåbentligt ikke noget, som vi sådan oplever lige med det samme igen.

Elevevalueringsskemaer og skolefri den 26. februar

Ved halvårsskiftet i slutningen af januar
blev de første elevevalueringsskemaer
udleveret i stedet for karakterblade. Det
er en beslutning i Skoleforeningens fællesråd, at der i forlængelse af de nye
læreplaner skal evalueres på en anden
måde i skolen. Det skal foretages fortløbende vurdering, hvor læreren ser på
elevens udvikling i forhold til de kompetencer, som fremgår af læreplanerne.
Tidligere blev elevens resultat udtrykt i
en tal-karakter; men nu ser forældrene i
stedet for en pil, som angiver, hvor langt
deres barn er i forhold til kravene. Det bliver spændende at følge, hvordan denne
forandring modtages i forældrekredsen;
men forklaringerne følger ved de mange
skole-hjem-samtaler, som naturligt følger
i februar.
Den 26. februar er der ingen undervisning i skolen. Den dag er udpeget til
en intern arbejdsdag for lærerne i anledning af de nye elevevalueringsskemaer.
Dagens arbejde består af drøftelser og
videndeling omkring de første erfaringer
med de nye skemaer. Eleverne må altså
gerne blvie hjemme den dag. Er der familier, som har svært ved at klare pasningen af deres børn, kan de henvende
sig til skolens kontor, og så finder vi på
en løsning.

UngGenforening uge 20 i 2020

I anledning af markeringen af 2020 har
Skoleforeningen opfordret alle skoler til
at deltage i projekt UngGenforening i uge
20 i 2020. Tanken er, at så mange elever
som muligt skal være i Danmark i løbet af
uge 20 – og gerne i kontakt med danske
elever. Jes Kruse-Skolen deltager med
4. årg., som sammen med Børne- og
Ungdomshuset er i Lindknud, 6. årg. er
i Frederikshavn, 7. og 9. årg. er på udveksling med BillundSkolen. 8. årg. er i
København og 10. årg. prøver at få noget
op at stå med Nordborg Slot Efterskole.
Og ellers er 10. under alle omstændigheder i Danmark i uge 13, hvor de besøger Rebild Efterskole.

Der vælges repræsentanter til
Fællesråd og Samarbejdsråd,
den 29. april 2020.
Samarbejdsrådet ved Jes Kruse-Skolen
består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejdere og 2 elevrepræsentanter. I dette forår vælges forældrerepræsentanterne for perioden
2020 – 2023. Det er et vigtigt valg, for i
samarbejdsrådet følger forældrene med
i skolens hverdag. Der holdes møde en
gang om måneden og ved disse møder
drøftes mange forskellige forhold, som
har direkte berøring med dagligdagen.
Det er skolelederens opgave løbende at
orientere forældrene om dette eller hint
og tage emner op, som efter en drøftelse
kan være med til at bestemme skolens
kurs. Samarbejdsrådet tager også selv
initiativer til drøftelse af emner og får der-
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med indflydelse på skolens virke. Det er
også samarbejdsrådet, som indstiller en
person til stillingen som skoleleder eller
viceskoleleder.
Fællesrådet er et mere overordnet råd,
som beslutter mange forskellige ting, der
direkte bestemmer hele Skoleforeningens kurs. Det er i Fællesrådet, at man
bl.a. beslutter om en skole skal nedlægges eller om der skal være elevevalueringer i stedet for karakterer i 1. – 7. kl. Fra
Jes kruse-Skolens skolekreds vælges der
5 repræsentanter, som deltager i dette
vigtige arbejde, hvor man som regel mødes 2 – 4 gange om året. Ved valgene til
Fællesrådet er også forældrene i Egernførde Børnehave og Borreby Børnehaveskole inddraget, idet det er alle forældre
i Jes Kruse-Skolens skoledistrikt, som er
valgbare og har valgret.
Jeg håber, at der ved valgmødet lige efter
påskeferien vil være mange interesserede forældre, som er parate til at deltage i
disse nærdemokratiske råd.

Fest for forældre, medarbejdere og
tidligere elever i anledning af Jes
Kruse-Skolens 70 års jubilæum –
fredag, den 24. april.

også var pænt pyntet. Alle fik en plads, og
så blev der budt på boller og kagemand
og -koner. Det hele var hentet ved bager
Nielsen i Padborg tidligt om morgenen, og
der skulle 14 store chokoladekagemænd
til for at sikre, at alle kunne få et stykke.
Eleverne var med på ideen, og der var
en utrolig, ja næsten andagtsfuld, stemning i hallen. De vidste godt, at de nu oplevede noget ganske særligt. 332 piger
og drenge og 42 medarbejdere samlet
om at fejre deres skole. Det blev også
en god oplevelse, som netop lykkedes,
fordi alle gjorde deres bedste for at skabe
denne mindeværdige stund.
Skolens fødselsdag er den 3. dec. og i
den måned er det ikke så nemt af holde
en fest, som ikke lige har noget med jul
at gøre. Vi festligholder derfor skolens
fødselsdag på voksenniveau ved en fest,
fredag, den 24. april. Aftenens program
er endnu i støbeskeen, så hold øje med
hjemmeside og sociale medier, for du
skulle nødig gå glip af denne aften. Vi
glæder os til at se dig!

Den 3. dec. 2019 kunne vi i skolen fejre, at Jes Kruse-Skolen havde 70 års
fødselsdag. Det blev festligholdt ved et
samvær i skolens hal med alle elever og
medarbejdere. Vores pedel, Morten, og
rengøringsassistenterne, som vi også
kalder ”skolens perler”, havde sørget
for, at der var dækket op ved borde, som
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Peter Olesen Müller

KALENDER
24/04/20

Fest for tidligere elever, forældre og
medarbejdere i skolens hal

29/04/20

kl. 19.00 Jes Kruse-Skolens årlige
forældremøde

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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Egernførde

06.03.2020

SSF Egernførde
indkalder
hermedhermed
sine medlemmer
til den til
årlige
der afholdes
SSF Eckernförde
SSF Egernførde
indkalder
sine medlemmer
dengeneralforsamling,
årlige generalforsamling,
der afholdes
SSF Eckernförde
lädt seine
ein zu der
jährlichen
Generalversammlung
am am
lädtMitglieder
seine Mitglieder
ein zu
der jährlichen
Generalversammlung

FredaFgr/edFraegit/aFgr,edit.a2g7,.0d3. 2.270.0230.k2l0. 2109.k0l0. 1i 9M
oregdebrhourgsert,huset,
.0e0dibM
Hans-Chr.
Andersen
Weg 8,
Eckernförde
Hans-Chr.
Andersen
Weg
8, Eckernförde
med følm
geenddfeøldgaegnsdoerddeangs/omit
Tagesordnung:
rdenfolgender
/ mit folgender
Tagesordnung:

1. Velk1o.mVsetlk/oBegrüßung
mst / Begrüßung
2. Valg2a. fVm
aløgdaeflemdøedr eolgedperrotoogkoplrfoøtroekro/lfører /
Wahl eines
und eines
WahlVersammlungsleiters
eines Versammlungsleiters
undProtokollführers
eines Protokollführers
3. Årsb3e.reÅtrnsibnegre/tJahresbericht
ning / Jahresbericht
4. Regn4s.kRaebgsnbsekraebtnsibnegre/tKassenbericht
ning / Kassenbericht
5. Revi5so. rReervniessorbeerrneetsnibnegre/tRevisionsbericht
ning / Revisionsbericht
6. Drøf6te. lDserøofgteglsoedokgengdoedlskeenadf eblesereatfnibnegreertnnein, gsearmnte,dseacm
hatrdgeec/harge /
Diskussion
und Entlastung
des Vorstandes
Diskussion
und Entlastung
des Vorstandes
7. Valg7a. fVnaæ
dr, m
kasserer
lgsatffonrm
æsatnfo
and, kasserer
Wahl eines
Kassierer
Wahl2.Vorsitzenden,
eines 2.Vorsitzenden,
Kassierer
8. Valg8a. fV2alrgevaifso2rreervisorer
Wahl von
2 Revisoren
Wahl
von 2 Revisoren
n loinggeevnt.osgupevptle. asunpteprle/anter /
9. Valg9a. fVdaelgleagfedreedleegteilreadmetstigl eanmetrsaglfeonresaramlfloinrgsaem
Wahl von
Delegierten
für die für
Kreishauptversammlung
und evtl.
Wahl
von Delegierten
die Kreishauptversammlung
undSuppleanter
evtl. Suppleanter
reedleegteilreladnedtsim
ogødeevtt.osgupevptle. asunpteprle/anter /
10. Val1g0a. fVdaelgleagfed
l laønddestm
Wahl von
Delegierten
für die für
Landesversammlung
und evtl.
Wahl
von Delegierten
die Landesversammlung
undSuppleanter
evtl. Suppleanter
11. Eve1n1t.uEevlte/ntVerschiedenes
uelt / Verschiedenes
EthvertEtm
i hekannhoi lhdetnilhvoelddttæ
hevedrlet m
mekdalnem
il gvteedrtnæegftoerrenselåfopruensklåteprutnilkdtaegr stoilrddaegnseonr.dDeentetne. gDøertetsesgkørirfetlsigstkriftligt
over foorvfeorrm
n asned
neen
stseenneusgteefnøruggeenfeørraglfeonresaramlfloinrgsaem
n.lingen.
foarnfodrem
Efter gEefnteerraglfeonresaramlfloinrgsaem
n liinnvgietenreinrvbiteesrteyrreblesestnyrpeålsseunpp
påe.suppe.
Jedes Mitglied
kann Tagesordnungspunkte
vorschlagen.
Diese müssen
schriftlich
Jedes Mitglied
kann Tagesordnungspunkte
vorschlagen.
Diese müssen
schriftlich
mindestens
1 Woche
vor dervor
Generalversammlung
beim Vorsitzenden
eingereicht
werden.
mindestens
1 Woche
der Generalversammlung
beim Vorsitzenden
eingereicht
werden.
Anschließend
lädt der
Vorstand
auf eine
ein. ein.
Anschließend
lädt
der Vorstand
aufSuppe
eine Suppe
Vel møVdetlom
g øvdetnoligg hveilsneling /hiFreundliche
Grüße Grüße
lsen / Freundliche
BestyreBlesestnyr/eDer
lsenVorstand
/ Der Vorstand
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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
MARTS
03/03/20

Nordens Husmoderdag kl. 15.00 - Aktive Kvinder

06/03/2027/03/20

Udstilling Aktive Kvinde, Rådhuset

20/03/20

Jazz i Medborgerhuset kl. 20.00

26/03/20

Forårsfest for seniorer kl. 15.00 i Medborgerhuset

27/03/20

Generalforsamling i Medborgerhuser kl. 19.00

29/03/20

Forårsbasar Aktive Kvinder kl. 11.00 i Medborgerhuset

03/03/2013/04/20

PÅSKEFERIE

APRIL
22/04/20

Amtets fælles ældreeftermiddag fra kl. 15.00-17.00

30/04/20

Snak og hygge kl. 15.00 i Medborgerhuset

MAJ
02/05/20

Schnupperangeln - mødested ved Medborgerhuset kl. 06.30

05/05/20

Hyggeeftermiddag - Aktive Kvinder kl. 15.00 i Medborgerhuset

05/05/20

Amtets foredrag med Henrik Becker-Christensen kl. 19.30 i Medborgerhuset

08/05/20

Folk Baltica i Medborgerhuset kl. 20.00

09/05/20

Gospelworkshop i kirken fra kl. 10.00-16.00

JUNI
03/06/20

Tur i det blå med kirke og seniorer

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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