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11 års tro tjeneste, og aldrig træt af at gå på arbejde
Kirketjeneren Maja fortæller om sit arbejde som kirketjener i Egernsund kirke.
af Mette Alsing Schwartz
Mette.Alsing.Schwartz@skolekom.dk

Maja, kirketjeneren,
ved en masse om
Egernsund
kirke.
Hun har arbejdet
der i 11 år, og hun
gør sikkert arbejdet
meget flittigt. Her,
når det er vinter,
skal hun op og
ringe
med
kirkeklokken hver
morgen klokken 8,

og klokken 16 om
eftermiddagen. Men
om
sommeren
ringer hun med den
klokken
7
om
morgenen
og
klokken 16 om
eftermiddagen.
Vores gamle kirke
er 100 år gammel,
man må sige den
holder sig godt.

Fordi den er aldrig
blevet lavet om før.
Den
er
blevet
bygget i årene
1907- 1909. Der er
ca. 15 i kirke til
gudstjeneste hver
søndag. Det værste,
Maja har været ude
for, var til fastelavn,
hvor der faldt en
dame. Man har

nogle vigtige pligter
når
man
er
kirketjener. Fx skal
man have klargjort
til
gudstjenesten,
gøre rent og ringe
med
kirkeklokkerne.
Man må ikke have
for mange følelser
til en begravelse.
”Man skal lære at

være hård udenpå,
men man føler da
med familien” siger
Maja. Maja synes
nu ikke, at det er
kedeligt at være i
kirke hver søndag.
Tværtimod synes
hun,
det
er
hyggeligt. ¨

slags læremester, og
han bor i Brunde.
Da hun var på
malerkursus
for
første gang, var
hendes første lærer
Jes Morngens. Hun
maler
kun
for
fornøjelsens skyld.
Hun solgte engang
et billede til en
dame, som havde
en mand, der var
chef i et firma, som
lavede køleskabe.
Damen fik billedet
og Birthe Olsen
Cornelius fik et
køleskab. Det hun
kan lide ved kunst
er naturen, som hun
maler. Hun maler fx

blomster,
havet,
naturen
og
æbler/frugter.
Da
hun var barn og
boede i Hirtshals,
havde
hun
tit
veninder med hjem.
En dag, da hun
havde veninder med
hjem, kom der en
politimand,
som
hentede
en
af
pigerne og fortalte
hende, at hendes far
var druknet. Havet
var meget voldsomt
hele tiden. Hun
kunne først ikke
holde havet ud, men
så da hun malede
det
voldsomme
vand, kunne hun

Nu rejser hun igen
Af Lena Clausen Andreasen
Lena.clausen.andreasen@skolekom.dk

Lidt om hende
Hun bor Solbakken 6 b DK-6320 Egernsund.
Mobil 29635866. E-Mail: birthe.cornelius@mail.dk
Hendes Website er Birthe.cornelius-olsen.dk.
Birthe Olsen Cornelius begyndte at
Male, da hun var lille. Da hun havde
Fødselsdag, fik hun en æske akvarel
og et stykke papir. Hun tog en dag ned til
vandet og malede Tysklands
gule sennepsmarker. Hun var også engang
gået på HF i billedkunst. Hun fik 12
i karakter. Og nu skal hun snart til
Caribien og så til Guynea for at male.
Hun har malet palmer på begge sider
af sin rejse taske.
Da
hun
havde
fødselsdag
for
mange år siden, fik
hun et papir og en
pakke akvarel. Før
havde hun ikke
tænkt at hun skulle
male. Så en dag gik
hun ned til stranden
og malede de gule
marker i Tyskland.
Hun syntes, det var
ret sjovt. Da hun
var i skole, valgte
hun HF i billede
kunst, det var i
1996 og fik 12, men
hun var lige ved at
få 13, hun fik det
ikke, fordi hun ikke
kunne sige, hvor
lyset fra døren kom

fra på et billede, og
lyset fra døren
betød frihed. Hun
havde
købt
en
båndoptager og lånt
en
sang
på
biblioteket og viste
sine billeder. Da
hun en dag var på
en ø i Grækenland
med en
veninde, sad hun på
stranden og malede
en mand fra en
restaurant lige oppe
ad bakken ved
stranden.
Han
spurgte, om hun
ville male hans
restaurant og hun
sagde: ”Jeg ved
ikke om jeg kan,

men
jeg
skal
prøve”.
Manden
blev
glad
og
spurgte: ” Hvad
skal du have for
det?” Bare en god
middag med min
veninde. Det fik de
så . Hun har ca.
malet 200 billeder.
Hun elsker naturen
og maler den gerne
og
tit.
Hendes
yndlingsfrugt
er
æbler, dem maler
hun også mange af.
Hun har udstillet
sine billeder 58
steder.
Hendes
ældste billede er fra
1990. Hun tog et
kursus og har nu en

bedre have med
vandet at gøre. Og
fordi hun udstiller
sine billeder er for
at hun synes, det er
dejligt at gøre folk
glade
med
sin
billeder. Jeg spurgte
hende, hvorfor hun
sælger sine billeder
og det gør hun fordi
hun synes, det er
dejligt folk kan lide
hendes kunst og de
køber det også. Om
3 uger, d. 6 marts,
skal hun til Caribien
så til Guynea for at
male. Og for sjov
har
hun
malet
palmer på begge
sider af sin kuffert.

Ny præst i Egernsund
kirke
Af Laura Hannibal Paulsen 5.a
Laura.hannibal.paulsen@skolekom.dk

Maibritt
Josephsen
Knud-sen er ny præst i
Egernsund kirke. Hun
har tidligere været
præst i Broager kirke,
som vikar. Maibritt Josephsen
Knudsen er startet i Egernsund
kirke som præst. Foreløbig er hun
også lærer i Gråsten, men stopper
snart med det. Hun har været
præst i 8 år, saa hun er erfaren
angående det med præst. Som
præst har Maibritt været med til
både konfirmationer, bryllupper
og begravelser. Hun underviser

også, dem der skal konfirmeres.
Siden hun har været præst i 8 år,
har hun været til mange
gudstjenester. Som præst tror
Maibritt selvfølgelig, på de ting
der staar i biblen. Maibritt støtter
de ting der sker i udlandet, f. eks
Haiti katastrofen.
Som sagt har Maibritt været vikar
i Broager kirke. Der er 1
gudstjeneste i ugen. Nogle gange
er der hverdags- gudstjeneste for
børn. At være præst er ikke et
fritidsjob, man får løn. Maibritt
vil være der til hver gudstjeneste,
medmindre hun er syg eller ikke
kan komme.

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

Underholdning.
Hvorfor døde blondinen, da hun drak mælk?
I avis overskriften stod der skrevet, at to blondiner
Koen væltede ned over hende.
var blevet fundet døde i deres bil i en drive-in
biograf.
De var taget ind for at se "vinterlukket!"

Hvordan får du glimtet frem i en blondines
øjne?
Lyser med din lommelygte ind i hendes øre.... To Århusianske venner gik på et jernbane-spor, da
Hvorfor stod blondinen foran spejlet med
lukkede øjne?
Hun ville se hvordan hun så ud, når hun sov.
Hvordan kan man se at en fax er afsendt af en
blondine?
Der er frimærke på.
Hvordan slår en blondine en fisk ihjel?
Hun drukner den.
Hvorfor hælder blondiner vand i tastaturet?·
For bedre kunne surfe på Internet.

den ene siger: Synes du ikke det er en lang trappe
vi går på?
Den anden svarer efter lidt betænkningstid: Jo
men det er ikke det værste med hvor lang den er,
de skulle bare ikke have placeret gelænderet så
langt nede!
En århusianer var sammen med en ven en tur på
landet og kommer forbi en flok køer der går og
græsser. Så siger århusianeren:
"Jamen, så er der da ikke noget at sige til at
mælken undertiden er sur, når bondemanden lader
sine køer stå lige i solen".

Egernsund skole
Egernsund skole skal have tema uge i uge 6. 4.-6. klasse skal lærer noget om avis. Avisen skal
handle om vores by, Egernsund. Eleverne skal finde et sted, som man kan skrive om, og så skal de
også interviewe en, så man kan får mere at vide.
Af Nasima Tawab 6. klasse
Nasima.Tawab@skolekom.dk

Egernsund skole er
en lille skole. Den
er ikke som de
andre
skoler
i
nærheden.
For 5 år siden, da
jeg
gik
i
modtagerklasse, var
den som de andre
skoler. Den havde
op til niende klasse,
men nu da jeg går i
sjette klasse er der
kun op til sjette
klasse. For fem år
siden var der ikke
så mange børn, så
man besluttede, at
de ældste elever
flyttede til en anden
skole. Når man har
gået op til sjette
klasse i Egernsund

skole, skal man
fortsætte på Gråsten
skole eller Broager
skole i 7.kl.
Mange
år
på
Egernsund skole
Nuværende
skoleleder
på
Egernsund
skole
Kirsten Møllegård
har været leder i 5
år og har været
lærer i 24 år. Hun
synes, at det meget
rart at gå på
Egernsund
skole
med de flinke lærer
og rare elever.
Der er også en
anden lærer på
Egernsund
skole.
Hun hedder Margit
Brodersen og har

også været lærer på
Egernsund
skole
mange år. Hun har
været lærer på
Egernsund skole fra
1976.
Hun
er
klasselærer til sjette
klasse. Hun synes,
det er sjovt at være
på Egernsund skole,
fordi der ikke sker
det samme hver år.
Da Margit begyndte
på skolen, var der
kun op til syvende
klasse, og der var
heller ikke nogen
hal. Et par år efter
blev hallen bygget,
og skolen den blev
større. Der var
klasser op til tiende
klasse. Dengang var

der over 300 elever
på Egernsund skole,
fordi der var to
klasser på hver
årgang.
Der er også en lærer
der hedder Ivan
Lorensen. Han har
været på Egernsund
skole i ca. 30 år.
Han synes at det er
godt at være lærer
på Egernsund skole.
Han synes set er
spændende
at
skolen bliver til
univers. Dengang
da han startede var
der 360 elever.
Skolen bliver til
Børneunives
Der er ikke så
mange børn på

Egernsund
skole.
Der er kun 90
elever eller lidt
mere og elleve
lærere. Egernsund
skole bliver bygget
om
nu,
fordi
børnehaven
og
dagplejen også skal
være på skolen
næste år. Byggeriet
skal være færdigt
efter vinterferien.
Når byggeriet er
færdigt, skal skolen
ikke
hedde
Egernsund
skole.
Den skal hedde
Egernsund
børneunivers.
Rengørings dame
på skolen
På Egernsund skole

er der selvfølgelig
også nogen der gør
rent. Cathrine og
jeg interviewede en
af damerne. Hun
hedder Jytte og har
arbejdet
på
Egernsund skole i
15 år. Hun synes at
det er dejligt med
de rare elever. Jytte
synes at det er lidt
svært
nu
fordi
skolen
bliver
bygget om. Hun
synes ikke at det er
svært at gøre rent,
selvom de kun er
tre til at gøre det.

Skolen
Den 23/03 2010 er der indvielse af Egernsund Børneunivers. Skolen, SFO´en, børnehaven og
dagplejen kommer til at være på dette sted. Håndværkerne er i fuld gang med at arbejde på skolen.
Af Maiken 4. klasse
Maiken.Ren@skolekom.dk

Jeg har snakket
med lederen Kirsten
Mølgaard. Hun
siger: ”Jeg håber
det bliver godt, og
der bliver plads
også til alle
kan man allerede se

nu. Det bliver større
og større.” Jeg
spurgte også,
hvorfor der kun var
til 6. klasse
For fem år siden
besluttede man at

flytte 7., 8. og 9.
klasse til Broager
og 10. til
Sønderborg fordi
alle 10. klasserne
skulle samles der.”
siger Kirsten
Mølgaard.

Jeg spurgte også,
om det var rart at
være leder af
Egernsund Skole
”Jeg synes det er
interessant at være
leder af skolen, der
er masser af børn

og voksne.”
Hun fortæller også,
at børnehaven får
den ene ende af
legepladsen og de
store får en ny
fodboldbane og en
ny legeplads. vi

tror, at der ca.
kommer 150 børn
og 30 voksne, siger
Kirsten Mølgård.

Dagpleje
Af Michelle Albæk Andersen og Louise Larsen Petersen
Michelle.albæk.andersen@skolekom.dk og
Louise.larsen.petersen@skolekom.dk

Vi har været på
besøg hos en
dagplejer.
Hun hedder Bodil
Jensen. Hun synes
det er dejligt at
være dagplejemor.
Hun har fire
dagplejebørn.
Børnenes forhold er
rigtig godt.
Om dagen leger de

og går tur. Børnene
er 8 måneder til 2 år
og 9 måneder.
De starter når de er
ca. 8 – 10 måneder.
De spiser lidt
forskelligt. Deres
legerum er et stort
værelse. Børnene
opfører sig pænt
over for hinanden.
En lille dreng sad

og så på os. De har
meget legetøj. De er
alle søde.
Dagplejerne skal
være klar til at
passe børn mellem
klokken 6 og 18.
Hver enkelt familie
aftaler med
dagplejeren hvornår
deres barn skal
passes.

Inden børnene begynder i børnehaven går de i
dagpleje.
Vi har besøgt en af dagplejerne i Egernsund.

Børnehaven
Vi har været ude at
besøge børnehaven.
Det var meget
hyggeligt. Vi læste
og legede og så
interviewede vi en
af pædagogerne.
Hun hedder Lone
og vi spurgte hende
om hvordan
børnenes forhold er
til hinanden. Hun

svarede at nogen
gange slås de og
nogen gange er de
venner. De spiser
deres madpakker
sammen. Der er
syv, der skal i skole
til sommer. Der er
43 børn og
pædagogernes
forhold til børnene
er meget godt.
Børnene

kender tal og
bogstaver, men det
var kun de store der
kunne det, og de
prøvede at lære de
små det. Børnene
kan bedst lide at
lege og så spurgte
vi om, hvad de
synes om
Børneuniverset.
”Det er meget
spændende”,
svarede Lone.

I Egernsund børnehave ”Tusindfryd” er der to grupper
af børn, spilopperne og mælkebøtterne.
Her leger børnene med hinanden og spiller musik.
Af Melanie Nissen Hansen og Sparghai Hamidi
Melanie.nissen.hansen@skolekom.dk og Sparghi.hamidi@skolekom.dk

New moon
Bogens titel:
New moon
Bogens
forfatter:
Stephenie
Meyer
Handling: Filmen
handler om en hel
vampyrfamilie. En
almindelig pige ved
navn Bella er
kæreste med
vampyren Edward.
Men der er nogen,

der har opdaget at
Edwards far altid
har den samme
alder. Så de bliver
nødt til at flytte.
Edward sagde til
Bella, at de skulle
flytte. Han sagde at
han aldrig ville se
hende igen, og hun
blev så ked af det.
Hun fik
forfærdelige
drømme, hun skreg
og skreg. Hun
spiste ikke noget,
hun sad bare og

gloede ude i den blå
luft. Hendes far var
meget bekymret, så
han sagde at hun
skulle flytte hen til
sin mor, men det
ville hun ikke. For
hun troede, at
Edward ville
komme tilbage.
Men efter et par
dage gik det op for
hende, at han ikke
kom tilbage. Hun
ville tage ud at lede
efter ham. Hun
måtte se ham bare

en gang mere. Så
gik hun hen til sin
ven Jacob og
spurgte, om han
ville lave hendes
knallert, som hun
har fundet. Jacob
kunne virkelig godt
lide Bella. Ja så
meget at hendes
hjemme tlf. ringede,
og han tog den. Det
var Edward. Han
spurgte, om nogen
var hjemme. Så
sagde Jacob, at der
ingen var, for

hendes far
planlagde en
begravelse. Han løj.
Bella spurgte, hvem
det var. Han sagde
at det var ham.
Bella blev vred og
spurgte, hvorfor
hun ikke måtte tale
med ham.
Hovedpersonerne er

Kristen Stewart og
Robert Pattinson
Anmeldt af:
Michelle a.
Andersen og
Melanie n. Hansen

Vinter i skoven
Vi har været ude i naturen og kigge på vintervejret.
Af Stephanie Mou Hertz Andersen og Line Bech Nellemann Hansen 4.kl
Stephanie.Mou.Hertz.Andersen@skolekom.dk og Line.Bech.Nellemann.Hansen@skolekom.dk
Vinter
2009/2010 er
ikke som de
andre vintre i
Danmark.
Det kunne vi
selv se.
Mange
mennesker
synes, at
skoven er fin
og dejlig, og

at det er
dejligt at gå
tur i skoven.
De ser ikke så
mange dyr
her for tiden.
Mennesker
går ikke så
meget tur i
skoven om
vinteren, men
om

Folk går ikke
så meget
rundt i
skoven om
vinteren.
Også i
skoven er der
masser af sne.
Nogle folk
synes, at det
er alt for
koldt, så der

skoven.
Mange folk
kan godt lide
at høre
fuglesang,
når de går tur
i skoven.
Nogle folk
kan ikke lide
sne, mens
andre elsker
sne.

sommeren
går de for det
meste i
skoven.
Mange folk
ser ikke andet
end blomster
og træer og
snegle. Man
kan se forskel
på vinter og
sommer i

bliver inde.
Nogle synes,
at det er
dejligt at der
er sne, men
det kan være
farligt at gå
rundt, fordi
det er meget
glat.

.

Vinter i Egernsund
Vinteren i 2009/2010 er ikke som de fleste vintre i Danmark.
De kunne vi selv se.
Af Stephanie Mou Hertz Andersen og Line Bech Nellemann. Hansen 4.kl
Stephanie.Mou.Hertz.Andersen@skolekom.dk og Line.Bech.Nellemann.Hansen@skolekom .dk
Da vi kom
ned til
stranden den
9. februar var
der masser af
måger som
gik på isen.
Sneen var 20

cm dyb og
isen var ca.21
cm dyb. Der
var meget
glat på vejen.
Der var
mange biler,
man kunne

er under 0.
Mange folk
synes at det
er dejligt at
gå en tur ved
stranden.
Nogle syndes
at det er for

næsten ikke
se dem.
Der har ligget
sne siden den
16. december
og det sner
stadig.
Temperaturen

koldt.
Stranden er et
smuk sted at
gå tur ved.

Temauge i fase 1
Af Stephanie Mou Hertz Andersen 4.kl. Stephanie.Mou.Hertz.Andersen@skolekom.dk
Niger er et fattigt
land. Niger har ikke
vand. Danmark
laver en brønd til
Niger, fordi de ikke
har vand.
Eleverne laver
nøgleringe og

punge og
pandekager. De
laver også hirsegrød
og hirsepandekager.
I morgen skal
Egernsund skole

lave et marked hvor
de børn der har
lavet de ting selv
skal købe dem. De
laver selv deres
penge og de hedder
cfa.
De
leger

at de er i Afrika og
de er i landet Niger.
Her i Danmark er
der elever der kan
lide landet Niger så
de læser bøger om

Niger og spiller spil
og laver flag og alt
muligt. De laver
også kameler og
æsler og et kort.
Elevernes lærer er

Mette Rasmusen og
Lene Nilsen og
Tove Detlefsen og
Mette Jensen.
Lærerne får
eleverne til at lave
noget inspirerende
så de får lavet en
masse gode ting.

Badminton slår til
Badminton er
en ketsjersport
for to eller fire
spiller
(hhv.
single
eller
double)
Af Simon Kapp
Andersen.
Smon.Kapp.Ande
Man har mulighed
for at spille mange
stævner i løbet af
en sæson. Der er
os klubmesterskab
for
unge
d.20.marts
2010
med mange sjove
spiller. Der bliver
kåret årets spiller,
årets kammerat, og
årets
fremgang.
Den
første
badminton
klub
blev stiftet i 1877
og den hed: Baht
Badminton Club.
Formålet
med
spillet er at slå til
fjerbolden
med
ketsjeren,
så
bolden flyver over
nettet til den anden

rsen@skolekom.d
k

Træner
Birgit
Aupke fortæller, at
badminton
har
eksisteret ca. 20 år
i Egernsund.
banehalvdel, og at
modstanden
herved ikke kan nå
bolden, før den
rammer
jorden
indenfor
banens
grænser. Sportens
popularitet variere
meget fra land til
land,
men
Danmark er et af
de lande, hvor den
har
størst
udbredelse,
og
hvor
der
er
traditioner
for
topresultater. Dens
udbredelse er dog
størst i
Asien, især i lande
som
Kina,
Indonesien,

De små træner fra
15 -16 og de store
fra 16 til 17.
U11
U12,
og
spillere
Kom til træning
klokken fra 15 til
16 U15 U17 træner
fra 16 til 17 en
tirsdag, og der er
halv times teknik
Malaysia, Korea,
og Japan. I mange
Asiatiske lande er
badminton
en
nationalsport,
Og
den
hører
derfor iblandt til de
mest
populære
sportsgrene
i
verden.

Sporten
har
angiveligt rødder
tilbage
til
det
gamle Grækenland
og en række lande
i
Østen.
Den
moderne udgave af
sporten kan spores
til Indien, hvor

træning. Man skal
være hurtig på
benene, og hurtige
reflekser. Når man
vil være træner
skal man kunne
lide
at
være
sammen med de
unge.
De
gør
meget ud af deres
talenter (hvis de
britiske soldater i
1860'erne tog en
børneleg til sig, der
gik ud på at holde
en fjerbold i luften
med en ketsjer.
Soldaterne
tilføjede et net, og
dermed var sporten
født. Den første
badmintonklub
blev stiftet i 1877
(Bath Badminton
Club), og i 1893
nedskrev
det
engelske
badminton forbund
et regelsæt der
stort set svarer til
nutidens regelsæt.
Verdens hårdeste
badminton
slag
blev slået med en

har nogle).
Hvorfor skal man
gå til badminton:
man får nye venner
og
en god
oplevelse. Det er
lige meget om man
er lille, stor ty,
kraftig,
eller
spinkel.
fart på 414 km/t I
2006 blev et nyt
pointsystem
indført (meget lig
det, der tidligere
blev
brugt
i
bordtennis).
Der
spilles først til 21
points, og både den
servende
og
modtagende part
kan score point
ved
hver
vundet
bold.
Opstår
der
pointlighed ved 20,
spilles der indtil at
den ene part fører
med 2 points,
dog højst til
30.
The
International

3 grunde til man
skal
spille
badminton:
Man
tager
til
mange stævner og
konkurrencer
så
man keder sig
ikke, når man
spiller badminton.
Man får nok at
spille tid
Badminton
Federation (IBF)
blev stiftet i 1934
af
Canada,
Danmark, England,
Frankrig,
Nederlandene,
Irland,
New
Zealand, Skotland
og Wales.

Fodbold klubben frem
Flest drenge spiller fodbold i frem.
Af Daniel Kampfenborg Sørensen 4.klasse
Daniel.kampfenborg.sørensen@skolekom.dk
Thue er en fodboldtræner i egernsund frem. Han blev
fodboldtræner for 2år siden. Han siger det er rigtig sjovt. Han
spillede fodbold i 6år der han var lille, og han siger at frem gerne
vil have flere unge medlemmer i frem fodbold. Der er ca. 129
aktive spiller i frem fodbold . Og ca. 19 piger. han har haft
mange sjove oplevelser f.eks. da frem var til vm. Hvis man er

god nok kan man komme til talentskole, eller komme til at spille
for en større klub. Derefter eventuelt superliga og landshold eller
i en udenlandsk klub. Her i egernsund frem, er det ikke svært at
få forældre til at bakke op om fodboldkampe. Men jo større de
bliver jo sværere er det at få forældrene til at bakke op om
fodboldkampe.
3 gode grunde til at gå til fodbold: du får motion, har det sjovt og
du får nye venner.
Medaljer/pokaler man kan vinde Man kan få guld, sølv og
bronze ved at vinde stævner. Jeg har vundet 10 medaljer,
fortæller Daniel Kampfenborg
Sørensen. De medaljer jeg har vundet er alle sammen forskellige.

Film-anmeldelse
The love Guru.
I filmen er hovedpersonerne, Mike Myers, Justin Timberlake, Jessica Alba. Filmen handler om en der hedder Guru Pitka, han skal føre to
mennesker sammen på otte dage, og det er virkelig svært. Men det går lige. Han når at føre dem
sammen inden den store ishockey kamp.
Lavet af Marlene Hansen 6.a. marlene.nissen.hansen@skolekom.dk

Ha´ det sjovt, mens du motionerer
Egernsund Line
Dance har
eksisteret i 4 år.
Line dance
stammer fra
1800 tallet og
kommer fra
Amerika.
Just Us Line
dance
blev etableret
i sommeren
2007.
De danser line
dance til ca.
85 % country
kvinder og mænd
musik og 15 %
til andet musik. i alle aldre. og de
Deres medlemme har flere planer
r er børn, unge,

fik interessen
for Linedance
til at stige
voldsomt i
USA, og lidt
senere, - i
slutningen af
80'erne og
begyndelsen
af 90'erne,
kom
interessen
også til
Europa.
Samtidig
hermed
dannede man
i USA
organisationerne
Et vendepunkt kom i United Country
1977 med filmen
Western Dance
'Saturday Night
Council (UCWDC)
Fever', hvor John
og National Teachers
Travolta dansede
Association (NTA),
'Electric Slide'. Dette hvor man begyndte

at organisere og styre
udviklingen inden
for Line dance.
UCWDC uddanner
nu instruktører og
dommere, de
afholder hvert år et
verdensmesterskab
og de står desuden
for en række lokale
mesterskaber inden
for USA.
Egernsund line
dance
Egernsund line
dance, som kalder
sig Just Us skal til
sommer til Kollund
campingplads og
danse. De er ikke
med i konkurrencer
for det er bare for
sjov. Man hygger sig

og har det sjovt. 3
gode grunde til at gå
til line dance: ”man
får motion, man har
det sjovt og man
lærer at bevæge dig
til musikken”. Siger
instruktørleder
Dieter
Vil du være med
Hvis du gerne vil
være med kan du
komme over til
Gymnastiksalen,
Egernsund Gl. Skole,
Sundgade 102, 6320
Egernsund kl.18.15.
Trænerne hedder
Vivian og Dieter.
Tlf. 74673619

Joanna b. Vestergaard
Joanna.berg.vestergaard@skolecom.dk

Kom og vær med onsdag 18.15 og torsdag 19.00:)

Vits:
Blondinen var sekretær på et advokatkontor. En dag kommer
advokaten ud til blondinen, hvor hun sidder og græder.
"Jamen, hvad er der da i vejen?" "Jeg har lige fået af vide at
min mor er død" Advokaten beder hende tage hjem, men
blondinen mener godt at hun kan klare at være på arbejde.
Lidt efter kommer går advokaten ud for at se hvordan
blondinen har det, men denne gang græder blondinen endnu
mere. "Jamen, hvad er der nu i vejen?" "Min søster har lige
ringet. Hendes mor er også død! "
Blondinen havde været til atletikstævne og efter
konkurrencen ringer hun græd færdig hjem til kæresten.
- skat vi bliver nød til at flytte jeg har lige vundet 110 meter
hæk

Egernsund før og nu
Ria på 90 har fortalt om Egernsund og hvordan det har ændret sig gennem årene.
Af Pernille Gammelgaard Brohave 5. kl.
pernille.gammelgaard.brohave@skolekom.dk
lave
en
I 1968 blev
teglværksby.
Egernsundbroen
Jeg var ude at Egernsund var en bygget. Det var
interviewe en dame gammel handels by. prinsesse Benedikte
der hedder Ria, hun Der er ikke nogen der
indviede
har fortalt noget om brugs
eller broen.
Egernsund i gamle sparekasse
mere.
dage. Der har fx Men det ville være
I 1648 hed
været 6 butikker og dejligt hvis der kom egernsund
3 bagere og nu er en slagter og en Ekernsundt. Senere
de i gang med at brugs igen.
kom det til at hedde

Egernsund.
Egernsund
fik
navnet fordi der var
mange egern ved
bredderne.
Egernsund havde i
2004
1573
indbyggere. Byens
udvikling har i
århundreder været
forbundet med de

nærliggende
teglværkers
udvikling. Havnen i
Egernsund
var
hjemsted for små
skibe, der fragtede
tegl fra Nybøl Nor,
og så fragtede nogle
transportmidler det
derhen. Byen har
træindustri,

keramisk industri
samt
et
bådebyggeri, som
reparerer
lystfartøjer.

Egernsundbroen
Egernsundbroen ligger mellem Gråsten og Egernsund.
Når broen åbner kan skibene komme igennem fra Flensborg Fjord til Nybøl Nor, Egernsund havn eller
Gråsten havn.
Af Camilla Damkjær 5. kl.
Camilla.damkjaer1@skolekom.dk
meter bred, og 200
meter lang. Hvis et
De begyndte at skib er mere end 25
bygge broen i 1965 meter bredt kan det
og de var færdige i ikke
komme
1968 så det tog ca. igennem.
4 år og den blev På broen er der fem
indviet det samme personer ansat.
år som den var Når de er på arbejde
færdig.
kører de bro (de
Broen er ca. 19 åbner og lukker

den).
De
er
vagtcentral
for
Sønderborg
kommune
og så er de vejvagt
for:
Sønderborg,
Tønder, Haderslev,
Aabenraa og Vejen
kommune når der
skal
saltes
og
ryddes sne.

Før der var en bro
var der en gammel
færge.
Der sker nogle
gange uheld med
biler i forbindelse
med åbning af
broen

(harmonika
sammenstød).
Det er en dejlig
arbejdsplads med
frisk luft.
Om
sommeren
åbner og lukker

broen en gang i
timen fra kl.06.30
til 22.00.
Om vinteren åbnes
broen ca. en gang
om ugen.

Hovedvejen
Der kører mange biler på hovedvejen det er derfor der er en tunnel under den, så man kan komme sikkert i
skole.
Af Mikkel Schelke 4. kl.
Mikkel.Schelke@skolekom.dk
morgenen 136 biler
mod Sønderborg.
Det gir 1632 på en
Brovej i Egernsund
time. Det er bare i
skulle være en af
én retning. Vi går
Danmarks mest
ud fra at der kører
befærdede veje.
lige så mange biler
Tirsdag 9. februar
den anden vej. Og
kørte der i et
så bliver det over
tidsrum på 5
tre tusind i timen.
minutter om

Flittigt brugt tunnel i Egernsund
Af Kelvin 5. klasse
kelvin.john.gonzaga.johannsen@skolekom.dk
I Egernsund er der
heldigvis en tunnel
under hovedvejen,
som
er
meget
trafikeret. I denne
uge er der lavet en
lille trafiktælling,
som viser, at der om
morgenen kører 54

biler på Brovej i
minuttet. Sidst på
eftermiddagen, når
folk får fri fra
arbejde, er trafikken
mindst
lige
så
kraftig.
Derfor er det vigtigt
at
gå
gennem

tunnellen, når man
færdes i byen..
Både forældre og
skole er meget
skrappe for at få
børnene til altid at
gå under tunnelen,
men desværre ser vi
hver dag både unge

Gåder:
1) Hvad sker der med en gås, hvis den fryser?
Svar: så får den gåsehud!
2) Hvilke nødder har ingen skal?
Svar: Pebernødder!
3) Hvordan klæder klovne sig på en kold
vinterdag?
Svar: Meget, meget hurtigt!

og
pensionister,
som
krydser
hovedvejen på en
meget farlig måde.
Desværre
bliver
tunnelen
også
misbrugt af dem,
der laver graffiti i
den.

Det betyder at der
kører cirka 54 biler
i minuttet. Det er
også derfor at man
kan gå igennem
tunnelen. Der kører
også flest biler om
morgenen.
Sidst på
formiddagen kørte

der 27 biler mod
Sønderborg og sidst
på eftermiddagen
kørte der 19 biler
mod Sønderborg på
5 minutter.
Hovedvejen er også
en rigtig lang vej.
Den er cirka 152
km lang.

Egernsund & Kværs el-service
Et hyggeligt besøg hos elektrikeren i Egernsund
Af Dennis Hansen, Simon Petersen og Walid Badran
Dennis.Hansen@skolekom.dk
Walid.Mohammed.Badran@skolekom.dk
Simon.Petersen@skolekom.dk
Hans Jørgen
Paulsen er en travl
mand, men vi var
heldige at få et
interview med
ham. Hans Jørgen

er glad for sit
arbejde som byens
elektriker
, selvom hans
arbejdstid er lang.
Han har fem

medhjælpere, som
får løn hver anden
uge.
Forretningen har
en masse at lave,
han er

måske ved at
ansætte en sjette
medhjælper.
Deres arbejde
består i at reparere
folks ovne og

strømmen, hvis
den går. De er
også med til at
bygge nye huse.
Hans Jørgen er
flink at snakke

med, og vi fik
både sodavand og
kasketter.

Ovn til 49995 kr.
Fryser til 2995 kr.
Køleskab til 3495 kr.

MB automobiler

45.000 kr.
Vi har besøgt MB automobiler i Egernsund.
Af Dennis Hansen, Simon Petersen og Walid Mohammed Badran
Dennis.hansen@skolekom.dk
simonpetersen@skolekom.dk
wakid.mohammed.badran@skolekom.dk
Vi snakkede med
Mohammed Badran
der ejer MB
automobiler
sammen med en
anden.
Der er 2 ansatte
De arbejder hårdt
hver dag mellem 812 timer.
På MB automobiler

reparer de biler og
sælger både brugte
biler og nye biler.
De sælger
forskellige mærker.
Der bliver solgt
mange biler og der
bliver købt nye
biler.
Både folk der skal
have repareret deres

biler samt folk der
skal have en ny bil
som tager et kig
forbi.
Der er typisk 1-15
kunder hver dag.

Fiskeri nede ved Havnevej
Aage Duus fortæller om sit liv som fisker i Egernsund
Ka99@stofanet.dk
emilschumann@hotmail.com

Fiskeren ved navn
Aage Duus har
fisket nede ved
Egernsund havn i
ca. 60 år. Når han
sælger sine fisk
nede ved havnen
koster det mest at
købe pighvar. Han
kan ikke leve ved at
sælge fisk fordi han
kun tjener en 2-3
tusind kroner om

året. Når vi her i
Danmark har en
dejlig varm sommer
og ligger ved
stranden skal
fiskene stadig
passes og der kan
han være ude på
havet op til 3 gange
på dagen. Så sidder
han og er i gang
med at sy sine
bundgarn og
ruserne, hvis der er

gået hul på dem og
det er kun en rigtig
god fisker der ser
det. Han har ca. i
hele sit liv fanget
10 forskellige slags
fisk. Når han
sælger sine fisk om
sommeren kommer
der et par stykker
men det er ikke
mange kunder. Hvis
man kommer og vil
købe fisk ved ham

skal man købe dem
nede i hans båd
fordi han ikke må
sælge dem
hjemmefra huset.
To gange om ugen
sidder ham og hans
kone og får fisk til
aftensmad.
Han er ude på
vandet ret tit og
tage garn og sådan
noget ind. Ja, man
skal ud og se om

noget er gået i
stykker og så skal
man banke nye
bundgarnspæle i.
Aage Duus er
pensionist, så er
fritidsfisker. Inden
han blev pensionist
fiskede han også –
han har altid fisket
og hans far fiskede
også.
Det sværeste ved
fiskeriet er

bundgarnsfiskeri.
Hans båd hedder
Park.
Aage Duus er glad
for at være fisker,
kunne ikke tænke
sig et andet liv.
Selvfølgelig er det
mest hyggeligt om
sommeren.

et par år efter kom
en kvinde fra
gråsten og spurte
ham om hun måtte
sælger ting fra hans
butik, og det gik

han med til.
.
Han har en meget
stor togbane i sin
Og hans dyreste
ting kostede 1400

kr.
Hans skøreste ting
var nogle
lykkepakker de selv
havde pakket
Han billigste ting

koster 3 kr.
Hans dyreste ting
kostede 1400 kr.
Gundersen bruger
meget tid på tog

Genbrugsbutik...
Af Khaled Badran
Khaledbadran2009@hotmail.com
Gundersen arvede
huset og butik i
1976.
Butikken er oprettet
som en manufaktur
forretning i år 1900

Hans farfar ejede
den og gav den
videre til hans far
og så til ham selv.
Men han lukkede
den i år 2000 og så

C. J. skibs- og bådebyggeri
Jeg har været ude
ved C. J skibs og
bådebyggeri.
Jeg har snakket
med Christian
Jonsson der er
chef.

Bådebyggeriet har
ligget der lige siden
1990.
Der er ansat 13
mennesker.
De laver træbåde og
aluminiumbåde.
Der kommer 10 til
Af Katrine 4a
12 både om
Katrine.svane.lyhn måneden om
sommeren. Der er
e@skolekom.dk
plads til at lave 3

både.
Den største mast de
har lavet i ét stykke
er 22 meter og den
største de har lavet i
to dele er 24 meter.
De får træ fra Dansk
skibstræ fra
Kolding, søfældetræ
fra Fyn og alborgtræ
og finer fra Ålborg.
De får to lastbiller
fulde træ om året 20
egetræ og 5
Douglas. Vi bruger
alt træ men de små
stykker vi ikke kan
bruge smider vi til

brænding ved
lossepladsen, siger
Christian Jonsson.
Man kan ikke købe
bådene. De laver
dem kun hvis man
sender en båd

derhen som skal
ordnes.

C.J. skibs- & bådebyggeri ApS
Havnevej 15 - 6320 Egernsund
Christian Jonsson
Tlf. 74440930
Int. +45 74 44 09 30
Fax 74 44 09 40

Vinter i skoven
Vi har været ude i naturen og kigge på vintervejret.
Af Stephanie Mou Hertz Andersen og Line Bech Nellemann Hansen 4.kl
Stephanie.Mou.Hertz.Andersen@skolekom.dk og Line.Bech.Nellemann.Hansen@skolekom.dk
Vinter
2009/2010 er
ikke som de
andre vintre i
Danmark.
Det kunne vi
selv se.
Mange
mennesker
synes, at
skoven er fin
og dejlig, og

at det er
dejligt at gå
tur i skoven.
De ser ikke så
mange dyr
her for tiden.
Mennesker
går ikke så
meget tur i
skoven om
vinteren, men
om

Folk går ikke
så meget
rundt i
skoven om
vinteren.
Også i
skoven er der
masser af sne.
Nogle folk
synes, at det
er alt for
koldt, så der

skoven.
Mange folk
kan godt lide
at høre
fuglesang,
når de går tur
i skoven.
Nogle folk
kan ikke lide
sne, mens
andre elsker
sne.

sommeren
går de for det
meste i
skoven.
Mange folk
ser ikke andet
end blomster
og træer og
snegle. Man
kan se forskel
på vinter og
sommer i

bliver inde.
Nogle synes,
at det er
dejligt at der
er sne, men
det kan være
farligt at gå
rundt, fordi
det er meget
glat.

.

Vinter i Egernsund
Vinteren i 2009/2010 er ikke som de fleste vintre i Danmark.
De kunne vi selv se.
Af Stephanie Mou Hertz Andersen og Line Bech Nellemann. Hansen 4.kl
Stephanie.Mou.Hertz.Andersen@skolekom.dk og Line.Bech.Nellemann.Hansen@skolekom .dk
Da vi kom
ned til
stranden den
9. februar var
der masser af
måger som
gik på isen.
Sneen var 20

cm dyb og
isen var ca.21
cm dyb. Der
var meget
glat på vejen.
Der var
mange biler,
man kunne

er under 0.
Mange folk
synes at det
er dejligt at
gå en tur ved
stranden.
Nogle syndes
at det er for

næsten ikke
se dem.
Der har ligget
sne siden den
16. december
og det sner
stadig.
Temperaturen

koldt.
Stranden er et
smuk sted at
gå tur ved.

Temauge i fase 1
Af Stephanie Mou Hertz Andersen 4.kl. Stephanie.Mou.Hertz.Andersen@skolekom.dk
Niger er et fattigt
land. Niger har ikke
vand. Danmark
laver en brønd til
Niger, fordi de ikke
har vand.
Eleverne laver
nøgleringe og

punge og
pandekager. De
laver også hirsegrød
og hirsepandekager.
I morgen skal
Egernsund skole

lave et marked hvor
de børn der har
lavet de ting selv
skal købe dem. De
laver selv deres
penge og de hedder
cfa.
De
leger

at de er i Afrika og
de er i landet Niger.
Her i Danmark er
der elever der kan
lide landet Niger så
de læser bøger om

Niger og spiller spil
og laver flag og alt
muligt. De laver
også kameler og
æsler og et kort.
Elevernes lærer er

Mette Rasmusen og
Lene Nilsen og
Tove Detlefsen og
Mette Jensen.
Lærerne får
eleverne til at lave
noget inspirerende
så de får lavet en
masse gode ting.

Nu er det snart fastelavn men hvad putter man i
tønden?
Af Katrine Svane Lyhne 4a
Katrine.svane.lyhne@skolekom.dk

Fastelavn er en
gang om året og
har været der
meget længe og
på mange
måder.

Fastelavn er noget
man har hvert år
hvor der er en tønde
med slik man skal
slå ned, men før i
tiden hang man en
gås op i et træ og så
skulle man ride
forbi og rive halsen
af i farten. Der var
også engang, hvor
man puttede en død
kat i tønden, men
på et tidspunkt
puttede man en

Dejen:
100 gram
450 gram
50 gram
1 tsk.
2,5 dl
25 gram

margarine
hvedemel
sukker
salt
piskefløde 38 %
gær

Fyld:
300 gram

ren rå marcipan

Pensling:
1

æg

Pynt:
flormelis

levende kat i og så
til sidst puttede man
slik i. Fastelavn var
engang for voksne,
men nu er det
børnenes fest. I
bondesamfundet
var mandagen den
største dag. Der red
udklædte karle
rundt på heste til
forskellige gårde i
festligt optog.
Optoget gik rundt
til forskellige gårde

hvor man fik lidt at
spise og en dans
med gårdens piger.

Hvis du vil til
fastelavn med slik i
tønden så kan du
gå til fastelavn i
Ulsnæs- centeret i
Gråsten lørdag den
13. februar kl
10.30. Alle børn
mellem 0-13 år kan

komme gratis.
Broager frivillige
brandværn fylder
130 år og derfor
kan du komme til
fastelavn på

brandstationen
søndag den 14.
februar kl 14.00.
Billetter kan købes
på superbrugsen og
Q8-tanken i Broager.

Fastelvnsboller:
Margarinen smeltes, og fløden hældes i den, så den bliver lun.
Gæren opløses i lidt af den lune fløde. Al væsken blandes med
salt, sukker og mel. Dejen æltes sammen og hæver tildækket i ca.
45 minutter.
Rul dejen ud med let hånd på et melet bord i ca. 1 cm tykkelse.
Skær den i firkanter på 10*10 cm, og læg lidt marcipan på hvert
dejstykke. Luk firkanterne sammen og form den til boller. Stil
dem på sammenføjningen, pensl med sammenpisket æg og lad
dem efterhæve på pladen.
Bollerne bages ca. 12 minutter ved 210 grader.
De afkølede boller pyntes med flormelis drys eller tynde fine
strimler af kageglasur.

Da snestormen ramte Egernsund
Trafikkaos men smuk sne

Af kevinpnj@gmail.com
Flere gange i denne
vinter har der været
vild
panik
i
Egernsund
p.g.a.
snestorm.
Mange
skoler
rundt
omkring
var
lukkede, undtagen
vores lille skole,
Egernsund Skole,

som holdt åben,
indtil
læreren
alligevel pludselig
måtte sige, at nu
havde vi fri, for
busserne kørte ikke
længere.
Langs veje, fortove
og cykelstier ligger
der store snedriver.

Selv på skolens
parkeringsplads
havde bilerne svært
ved at komme fri.
Jeg synes, det er
noget
bøvl,
at
bilerne sidder fast,
men sneen er smuk.
Vejene og fortovene
er meget glatte,

men jeg er ikke
faldet
endnu.
Nogle er måske
bange for at gå
udenfor, fordi de er
bange for at falde.

Aflastningshjemmet Rendbjerg
Af Cathrine Søberg Nielsen 6. kl.
Cathrine.søberg.nielsen@skolekom.dk
Lidt
uden
for
Egernsund
ligger
aflastningshjemmet
Rendbjerg. Det er
for nogen, der er
handicappede. De
kommer der for
meste i en kortere
periode. De er så
søde
at
være
sammen
med,

fortæller
Pia
Nielsen,
som
arbejder der. Hun
fortæller videre: Vi
skal jo hjælpe dem
med mange ting.
Blandt andet skal vi
hjælpe dem med at
komme i bad, få en
ren ble og give dem
mad. Vi går også

mange ture med
dem eller kører en
tur i bussen. Vi
tager mange steder
hen,
som
i
biografen, hen at se
sport, eller hvad vi
lige kan finde på.
Vi snakker også
meget med dem.
Nogen af dem taler

vi noget der hedder
”tegn til tale” med.
Der var så dumme
busforbindelser til

Matzens Teglværk i Egernsund
Af Katrine Svane Lyhne 4a
Katrine.svane.lyhne@skolekom.dk
Der kommer fem
nemlig Carl
lastbiler og henter
Matzens teglværk.
mursten på en dag.
Mursten får farve
Der har været elleve fra kalk-indhold,
teglværker i
jern og brænding. I
Egernsund. Nu er
en ovn kan der være
der kun et teglværk
60.000 mursten. Til
tilbage i selve byen – et almindeligt hus

skal der bruges
12.000 mursten, så
der kan være
mursten nok til 5
huse i en ovn.
Teglværket kan lave
300.000 mursten på
en uge.

Teglværket laver 7
forskellige slags
mursten.
Der arbejder 12
mennesker på
teglværket.

Sønderborg,
de
passede ikke med
mit arbejde på
Føtex. Derfor søgte

Pia
over
på
Rendbjerg og fik
arbejde der med det
samme.

Næsten ikke kendt, men alligevel kendt af mange
Af Frederik Als Lauritzen, Frederik.Als.Lauritzen@skolekom.dk
Efter 28 år med
vinduespolering er
der mange der
kender
VJ
vinduespolering,
men alligevel er
der mange der
ikke kender VJ
vinduespolering.
Der er ikke så
mange i Egernsund
som kender firmaet,
men alligevel er VJ
vinduespolering
kendt af mange.
Med næsten 1000
kunder
i
den
sydøstligste del af
Sønderjylland har

mange
nemlig
glæde af det arbejde
som
VJ
vinduespolering
udfører for dem.
VJ vinduespolering
ejes
af
Viggo
Johannsen. Hele 28
har han indtil videre
arbejdet med at
pudse vinduer, og
ligeså længe har
han
været
selvstændig.
Kunderne
besøger
han
hovedsageligt
i
Sønderborg,
Broager,

Egernsund,
Gråsten,
Bov,
Padborg
og
Aabenraa. Når han
kører ud for at
pudse vinduer, har
han sin egen rute,
og kører f.eks. ikke
bare til Aabenraa
for at pudse vinduer
for en kunde og så
bagefter til Padborg
for at tage en
anden. Nej, han
tager
f.eks.
de
kunder han har i
Aabenraa den ene
uge og så dem i
Padborg den næste
uge.

Det kan ikke lade
sig gøre at passe
1000 kunder selv.
Derfor
for
VJ
vinduespolering
hjælp fra to andre
selvstændige
vinduespolerer, når
der er allermest
travlt. Det har den
fordel at jeg ikke
behøver at have
nogen ansatte, men
alligevel
har
mulighed for hjælp
når der er allermest
travlt,
fortæller
Viggo Johannsen.
Jeg

blev

selvstændig

fordi

forskellige

jeg sætter pris på
friheden til selv at
bestemme
mine
egne planer i løbet
af dagen og ikke er
afhængig af andre.
Jeg sætter også pris
på at hver dag er
meget forskellig fra
hinanden eftersom
jeg møder mange

mennesker
dag.

hver

En god klipning koster penge, men hvor mange
Af Pernille Christensen Pernille.Christensen125@skolekom.dk
I Teddys salon er
der altid hyggeligt,
for der ligger altid
en kat som man kan
kæle med.
Der er meget forskel
på mange frisører i
Danmark. Det er
forskelligt fra sted til
sted hvordan de
klipper. Nogle er
dyre, andre billige,
nogle klipper hurtigt,
andre langsomt, og
nogle er gode til det

med farver, andre
bruger slet ikke
farver. Men det er jo
det der er så godt ved
det, for hvis man
gerne vil klippes ved
en frisør der klipper
hurtigt, så kan man
jo næsten bare vælge
det.
Men i Teddys salon
er det hyggeligt, for
der ligger altid en kat
man kan snakke
med, de er altid
snakke-glade
og

venlige. Man får en
god oplevelse ved at
blive klippet hos
Teddy. Teddy har to
lærlinge så du kan
sagtens blive klippet
af dem også. Hvis du
gerne vil have farvet
hår så kan du det, vil
du have en hurtig
klipning kan du det.
Teddy tager altid god
tid til sine kunder.
Butikken er ca. 4546 år. Hvis du vil
klippes har de åbent

alle dage undtagen
søndag og mandag.
Teddy udtaler ”vi har
altid tilfredse kunder,
og det ikke er så
dyrt”. Teddy har også
haft en meget sjov
oplevelse med en af
sine kunder, men
hvis I vil høre den så
skal i blive klippet
ovre hos ham, siger
han. Jeg kan sige at
jeg synes han er
rigtig flink og rar, og
vil altid bruge tid

Go beliggenhed for bager
Af Anders Beyer, Anders.Vagn.Beyer1@skolekom.dk

Rathjes bageri i
Egernsund
skulle
ikke blot udvides man ønskede at
indføre et helt nyt
koncept. Resultatet
blev

en nybygning med

både butik og drivein betjening af de
kørende
kunder.
Byggeriet
er
fremtidssikret med
mulighed
for
udvidelser
og
indrettet efter de
mest
moderne
principper.

Fundamentet fra en omgivende miljø.
tidligere
bankbygning
blev
anvendt
som
udgangspunkt. Herpå
blev en ny facade
muret
op,
så
bygningen fik en helt
ny identitet, som er
funktionel og passer
ind i tidens stil og det

med at snakke med kan godt lide
dig. Susan som er en
af hans lærlinge er arbejde der.
også rigtig flink og

at

Orange Delight/Kilo Watt
Orange Delight blev dannet i 70’erne men de spiller stadig med fuld musik.
Nadia Pawlowski 4.a
Nadia.Pawlowski@skolekom.dk

Det hele
begyndte i
70’erne da de to
venner Carsten
og Renè fik en
ide om at starte
et rockband. Der
gik et par
måneder, og
lørdag aften den
21. februar 1976
samles de fire
drenge Carsten,
Renè, Gerhard

lokale brugs,
og
blev
udskiftet med
Ken
Sievertsen
som
trommeslager.
I 1980 ændres
bandets navn til

Orange Delight.
og Bo forsynet
med to guitarer
og en
basforstærker, så
de kunne få
startet bandet
Kilo-Watt. Det
første nummer
som de
nogenlunde
kunne spille var
“House Of The
Rising Sun” og
et hjemmelavet
instrumental
nummer
”guitar song”
Kilo-Watt var nu
en realitet, med
Bo på trommer,
Carsten på
guitar & sang,
Gerhard på bas
& sang og Renè
på guitar & sang.
Nogle måneder
efter bandet var
startet ville Bo
helere
tjene
penge
som
bybud på den

John blev senere
udskiftet med
Ditte Hansen
(tidligere lære på
Egernsund
skole) men hun
fik for travlt med
sin uddanelse
som skole lære
og måtte derfor
stoppe. Hun blev
afløst af Anita
Larsen, og nu
består bandet
Orange Delight
af Anita Larsen,
Renè Sievertsen,
Ken Sievertsen,
Carsten Popenda
og Gerhard
Pawlowski.

Egernsund maskinfabrik
Tobias.elneff.sehrt.lauridsen@skolekom.dk

Vi har været på
besøg i Egernsund
maskinfabrik og set
hvad de laver der.
Egernsund
maskinfabrik blev
bygget i år 1932.
Selve bygningen
fylder ca. 1000

kvadratmeter. Den
ældste maskine,
som fabrikken ejer
er over 70 år
gammel. På
fabrikken laver de
lige fra hydraulik og
cylindere til altaner
og trapper.

Maskinfabrikken er
blevet flyttet der.
Egernsundbroen
blev bygget. Der er i
alt 8 ansatte. Man
bruger ca. 170 tons
om året. For at blive
ansat skal man
have, en

maskinarbejdereller
smedeuddannelse.
Chefen for firmaet
har været der i 12
år. Han kan godt
lide sin
arbejdsplads.

Flittigt brugt tunnel i Egernsund
Af Kelvin 5. klasse
kelvin.johannsen@gmail.com

I Egernsund er der heldigvis en tunnel under hovedvejen, som meget
trafikeret. I denne uge er der lavet en lille trafiktælling, som viser, at
der om morgenen kører 54 biler på Brovej i minuttet. Sidst på
eftermiddagen, når folk får fri fra arbejde, er trafikken mindst lige så
kraftig.
Derfor er det vigtigt at gå under tunnellen, når man færdes i byen..
Både forældre og skole er meget skrappe for at få børnene til altid at
gå under tunnelen, men desværre ser vi hver dag både unge og
pensionister, som krydser hovedvejen på en meget farlig måde.
Desværre bliver tunnelen også misbrugt af dem, der laver graffiti i den.

