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        SSF Rendsborg by´s 
  

   Efterårsprogram 2019 
 
 
Grillfest    I Ejderhuset, Brandtstr. 29, Bydelsdorf 
23.08. kl. 17.30 

Vi har bestilt fantastisk sommervejr, og glæder os til at se 
rigtig mange af jer. Har man lyst til at tage en salat med, 
så ville det være alletiders. Meddel dette venligst ved 
tilmeldingen. Alle er velkomne.  
Pris for medlemmer: Voksne: 8 €/Børn: 3 -12 år: 5 €. 
Gæster:10 €/7€. Tilmelding til Margret Mannes senest 
/Anmeldung bis 19.08. på 0174 9316033 eller 
m.mannes@me.com 

 
 
Lanterneløb 
06.11. kl. 17.00 Ved Børnehaven i Mühlenstraße 30, Bydelsdorf  
  

Sammen med Rendsborg-Bydelsdorf børnehave og 
spejderne inviterer SSF jer, sammen med jeres familie og 
venner til en stemningsfuld aften omkring lanternerne. 
Rendsburger Musikkorps spiller og SSF stiller fakler til 
rådighed for de ældre elever.      
Spise og drikke kan købes efter løbet. 
 

  
Efterårslotto    I Ejderhuset, Brandtstr. 29, Bydelsdorf  
22.11. kl. 19.00   

STOR LOTTOAFTEN med  
FLOTTE GEVINSTER og TOMBOLA!  
Tolle Gewinne und Tombola erwarten Euch! 
6 spil € 3,50. Drikkevarer kan købes til små priser/ 
Getränke zu kleinen Preisen. 

 
 
Julemandsjagt  Ved Ejderskolen, Prof.-Koopmann-Str. 4-6,  
04.12. kl. 15.30 Rendsborg 
 

Julemanden fra Grønland er faret vild i Rendsborg. Hans 
hjælpenisser har bedt om hjælp til at finde ham. Vi bliver nødt 
til at finde ham, for ellers kan det ikke blive jul! Derfor har vi 
brug for jeres hjælp: Kom og vær’ med til julemandsjagten! 
Nisserne har lovet juleknas og gløgg til alle, hvis vi finder ham. 
Men det er vigtigt, at I møder talrigt op - jo flere der er med, 
desto større er chancen for, at vi finder julemanden og redder 
julen! Så kom og vær’ med! (Husk din lommelygte:) 
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Gerüchten sagen, dass der Weihnachtsmann aus Grönland sich 
hier in Rendsburg verlaufen hat. Seine Nisser haben uns um 
Hilfe gebeten. Wir müssen ihn finden, denn sonst kann das 
Weihnachtsfest nicht stattfinden! Wir brauchen daher eure 
Hilfe: Kommt zur Weihnachtsmannjagd! 
Wenn wir ihn finden, haben die Nisser uns Weihnachts-gebäck 
und Glögg versprochen. Aber es ist wichtig, dass ihr zahlreich 
erscheint, umso größer ist die Chance, dass wir den 
Weihnachtsmann finden und das Weihnachtsfest retten. Kommt 
mit und seid dabei! (Bringe Deine Taschenlampe mit:) 

 
 
Julebasar     I Ejderhuset, Brandtstr. 29, Bydelsdorf 
07.12. kl. 12.00-16.00  

Her er der julestemning!- Med boder og juletræssalg til en 
super-rabat-pris for alle SSF-medlemmer!  
Kom og nyd bodernes tilbud og en gløgg eller hyg dig ved 
vores kaffebord med et stort udvalg af hjemmebagte 
kager. Børnene kan bage snobrød, blive sminket, høre en 
historie eller klippe og klistre julepynt i Ejderhuset. 
Hier ist Weihnachtsstimmung! Weihnachtsbasar mit  
Kunstständen im Vereinshaus - draußen Tannenbaum-
verkauf, Grill und Glühwein! Genießt das Angebot der 
Anbieter zu einem Glühwein oder probiert das Angebot an 
hausgemachten Kuchen. Die Kinder können Stockbrot 
backen, sich schminken lassen oder drinnen basteln. 

 
 
 
Regelmæssige arrangementer:  
 
 
Bogbuscafé   I Ejderhuset, Brandtstr. 29, Bydelsdorf 
Kl.14.30 – 15.30    
 Sammen med Rendsborg Danske Kirke arrangerer vi 

bogbuscafé, når bogbussen holder ved forsamlingshuset 
hver 4. fredag. Bogbussen står parat med bøger, film mm. 
I Ejderhuset er der kaffe på kanden til de voksne samt saft 
til børnene. – Alle er velkommen. Aktiviteter for børnene 

bekendtgøres senere. Dato: 30.08, 27.09, 25.10, 
29.11.2019       

  
 
60+ frokost    I Ejderhuset, Brandtstr. 29, Bydelsdorf 
Kl. 10.30.- 13.00  

Frokost, en sang og masser af hygge for alle medlemmer 
over 60 år. v. Margret Mannes: tlf. 0174 9316033 og e-mail 
m.mannes@me.com 
Pris € 5.-  Datoerne fremsendes pr. post./Termine werden 
per Post zugeschickt. 
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Dansk undervisning   I Ejderhuset, Brandtstr. 29, Bydelsdorf 
Tirsdag/Dienstag 16.30-18.00 
Start: 13.08.    Dänisch Unterricht für Anfänger/leicht Fortgeschrittene 

I et samarbejde med voksenundervisningen og underviser 
Thora Harbeck, tilbyder SSF et danskkursus. Kurset er 
startet i april måned, men du kan stadigvæk nå at være 
med. Informationer ved/bei Thora:  
e-mail: harbeckthora@yahoo.de / T: 0152 09232376 

 
 
 
Pilates     I Ejderhuset, Brandtstr. 29, Bydelsdorf  
Tirsdage/Dienstag 18.30-19.30 
Start: 10.09.  

I samarbejde med voksenundervisningen tilbydes et kursus 
for kvinder i alle aldre. Medbring dit eget gymnastik- 

underlag/Isomatte bitte mitbringen). Kurset koster € 50.- 
for 15 aftener á 1 time. Der er enkelte ledige pladser på 
holdet/es sind noch einzelne Plätze frei. 
 
Instruktør er Irmgard Griemert: 0172-4280979 / E-Mail: 
I.griemert@yahoo.de,  

  

 
Fodpleje for pensionister I Ejderhuset, Brandtstr. 29, Bydelsdorf 
I en rytme hver 6. uge      

Sundhedstjenesten tilbyder professionel fodpleje for 
pensionister i Ejderhuset/Professionelle Fußplege für 
Rentner. En tid kan aftales med/Termin in Absprache mit 
Gitte mandag og torsdag/Montags und Donnerstag 
mellem/von 8.00-13.00 på tlf.  0461 57058121 
Prisen er 22€.  
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Tango Argentino  Dansekursus og workshop 
 
Workshop   
23.10. kl. 18.00 – 19.15  I Ejderhuset, Brandtstr. 29, Bydelsdorf 

     
 I et samarbejde med vores SSF medlem og instruktør 

Jörg Böttger 
 
Tango Argentino er livsglæde, kreativitet og energi. 
Har du lyst lære at danse på en helt ny måde? I dette 
kursus finder vi på sjove og nye måder vej til denne 
danseart. Das Tanzen für sich neu entdecken oder 
wiederbeleben und anders als sonst. 
Enkeltundervisning og deltagelse på tværs af kurserne er 
mulig. Einzelunterricht und Quereinstieg nach Absprache 
möglich. 

 
 
 
Nyt begynderkursus / Neuer Anfängerkurs   
Onsdag/Mittwoch fra/von 18.00 - 19.30  
06.11 | 13.11. | 27.11. | 11.12.| 18.12.  
 
Fortsættere gruppe III / Leicht Fortgeschrittene III 
Onsdag/Mittwoch fra/von 19.30 – 21.30  
14.08. | 29.08. | 11.09.| 25.09.| 02.10.  
 
Fortsættere gruppe IV / leicht Fortgeschrittene IV 
Onsdag/Mittwoch fra/von 19.30-21.30 
23.10.| 06.11. | 13.11. | 27.11. | 11.12. | 18.12.  
 
Priser 5 aftener á 2 timer: 60,00 € for SSF medlemmer - 70,00 € for øvrige deltagere 
Priser 6 aftener á 2 timer: 72,00 € for SSF medlemmer - 84,00 € for øvrige deltagere 

 
Tilmelding (Anmeldung) og flere informationer får du hos: 
Jörg Böttger: 0176-60816858 / joerg.boettger@t-online.de/ www.itangere.com. 

 
 
 

Vi glæder os til at se jer! 
Venlige hilsener fra SSF Bestyrelsen 

 
 

 
Læs mere på:  https://syfo.de/regional/rendsborg-egernfoerde 

eller på facebook: SSF Rendsborg-Egernførde amt 
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