Flensborg og omegn
Distriktsmøde

Arrangementer
tiltrækker
FLENSBORG. SSFs distrikt Centrum-Duborg-Vest, et ud af otte
distrikter i Flensborg, afholdt i
onsdags deres årlige generalforsamling.
Her var 24 medlemmer mødt
op på Flensborghus for at høre
om året, der gik og mere om,
hvad bestyrelsen har på programmet i de kommende måneder.
- Mange af vores arrangementer har været rigtig velbesøgte
flere år i træk, så vi har valgt
fortsat at tilbyde dem til vores
medlemmer, siger formand Ursula Knorr.
Blandt de mest besøgte arrangementer i sidste år var nytårsvandringen, koncert med Torsdagskoret, morgenmadsarrangementer og adventshygge.
Alle bestyrelsens medlemmer
blev genvalgt, og medlemstallet
lå uforandret som i starten af sidste år, på 710 medlemmer. I hele
Flensborg by er der 1400 medlemmer af SSF.	
(FlA)
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Genbrug er den nye trend

»

Fødselsdag. Det sker
sjældent, at Bangla Shop
bruger penge på at købe
sekt, men det gjorde genbrugsbutikken i går for at
fejre den runde dag. Her
går det nemlig godt.

I dag har vi mange
forskellige slags kunder, og det er langt fra
altid en stram økonomi, der får dem til
at komme ind i vores
butik.

FLENSBORG. - Kom og se hvilket godt
køb jeg har gjort. Det er købt i genbrugsbutikken.
Se sådan en snak er nye toner. For få
år siden var en shoppetur i genbrugsbutikken ikke lige noget, der blev
pralet med blandt vennerne. Snarere
tværtimod. Genbrugsbutikker var for
fattigrøve, studerende og andre, der
ikke havde så meget, men sådan er det
ikke længere.
- I dag har vi mange forskellige slags
kunder, og det er langt fra altid en
stram økonomi, der får dem til at komme ind i vores butik, fortalte souschef
i Bangla Shop i Norderstraße, Hanne
Gørns.
I går markerede butikken 30 år i
Flensborg, og selv om pladsen var
trang, var der plads til både de sydslesvigere, der ville aflevere tøj og ting, til
kunderne og til gæsterne, der kom for
at gratulere med dagen.

Hanne Gørns,
Souschef i Bangla Shop

de rigtig mange dejlige ting ind, men
mangler altid mere, gerne brugsgenstande.

Tre kategorier

Et godt sted

Vejene i Norge er noget for sig.

(Foto: Svend Kohrt)

Foredrag

Velkommen
til Norge
FLENSBORG. Dybe fjorde, høje
fjelde, tunneller og smalle veje. For 200 år siden, i 1814, måtte den danske konge skille sig
af med Norge, og dette skelsættende årstal har fået biblioteket
i samarbejde med Foreningen
Norden og Nordisk Informationskontor til at stille skarpt på
landet mod nord.
På torsdag den 13. marts kl.
11-12 kommer Svend Kohrt, formand for Foreningen Norden,
til Flensborg Bibliotek i Norderstraße og fortæller om landet,
han har besøgt utallige gange.
Foredraget er tænkt som en indledning på en læsekreds, hvor
Norge er i fokus. De deltagere på
torsdag, der vil fortsætte i læsekredsen, får udleveret en roman,
som så diskuteres en måned senere. 
(FlA)

Auktion

Billigt
brænde
HARRESLEV. Kl. 14 på mandag er
der måske mulighed for at hente noget billigt brænde til en af
de kommende vintre. Harreslev
Kommune sælger ud af brænde.
Mindste bud er på 30 euro pr.
rummeter, og man skal betale
kontant. Auktionen begynder kl.
14, og det er muligt at tage et kig
på sagerne fra kl. 13.
Auktionen finder sted på en
tom grund på Gewerbedamm
ved siden af vejen Im Gewerbepark.
(FlA)

For efter 30 år i byen har Bangla Shop
fået et navn og ry, som borger for, at
overskuddet går til gode formål.
- Det har de ikke alle. Tag bare Røde
Kors. Derfor er vi kommet her i dag,
for vi ved, hvad butikken står for, sagde
Walter Conradt fra Wanderup, der afleverede indholdet af en hel kuffert med
tøj.
Genbrugsbutikker, og dem er der
en lang række af i byen, plus et utal af
loppemarkeder året rundt, er blevet et
godt alternativ til at handle i de almindelige forretninger, også selv om kun-

Der er altid noget at ordne og stille på plads. Souschef i Bangla Shop, Hanne Gørns.
derne ofte skal helt ind for at se, om
der nu også er noget, der falder i deres
smag. Flere kunder betyder højere omsætning, men også at der løbende kommer nye varer på hylderne, så selv om
det kan være svært at sortere ud i tøj og
ting, der har stået for længe, så gør de
det i Bangla Shop.
- For der skal gerne være noget nyt,
når kunderne kommer ind. De skal si-

ge, nøj, det her er lige noget. Hvis noget
står for længe, bliver det kørt til genbrugsbutikken i Padborg, fortalte Hanna Gørns mellem hylderne fyldt med
spil og bøger, glas, vaser og billeder.
En del ting kommer fra dødsboer,
men hvor butikken tidligere fik det hele, når et familiemedlem var gået bort,
har børnene i dag sorteret godbidderne
fra og solgt dem på nettet. Alligevel får

Kunderne kan groft opdeles i tre kategorier: der er samlerne, der går efter
noget bestemt, der er folk, som er på
udkig efter noget billigt pænt tøj eller
andre ting til husholdningen, og så er
der oserne.
- Dem har vi også mange af. Vi er
næsten et helt lille turistkontor. Ofte
er det skoene, der hænger over gaden,
som trækker dem herind, sagde Volker
Schade fra Flensborg Y’s Men’s Club, der
driver butikken nogle dage om ugen.
Men Bangla Shoppen kan mere end
det. Den er også med til at skabe et socialt netværk medarbejderne imellem.
Kommer man ny til byen, eller har
brug for mere social kontakt, så er det
her, man omgående bliver en lige del i
et fællesskab.

Tilla Rebsdorf

tr@fla.de

RESÜMEE

»Second Hand« ist
der neue Trend
Es ist noch gar nicht lange her, da waren Besuche in Second Hand-Läden
eher verpönt. Diese Geschäfte wurden als Läden betrachtet, die nur von Studenten und Menschen mit wenig Geld aufgesucht werden. »Heute haben
wir sehr verschiedene Kunden, und längst spielt nicht nur das Geld eine
Rolle, wenn es darum geht, uns aufzusuchen«, sagt Hanne Görns vom Bagla
Shop in der Flensburger Norderstraße.
Gestern feierte das Geschäft sein 30-jähriges Bestehen.

Meget mere
end genbrug
FLENSBORG. - 30 år, hvor blev de af,
sagde præsident for Ys Mens Club, Ulla Refslund, der var med fra starten og
stadig er en af de frivillige hjælpere i
Bangla Shop.
Det var ægteparret Walter og Hedi Lorenzen, der dengang fik ideen til
genbrugsbutikken, og som grundlagde
Bangladesh-kredsen i Sydslesvig. Det
var ønsket om at gøre en forskel, der
drev de to, og den holdning ligger stadig som grundpille i arbejdet i dag. Når
flensborgerne afleverer fine brugte
ting og sager i butikken i Norderstraße,
støtter de samtidig de hjælpeaktiviteter, som ligger bag butikken.
For det overordnede formål i Bangla
Shop er ligesom det var den første gang,
butikken slog dørene op: At skaffe midler til sociale tiltag og ikke mindst for at
sikre børn i Bangladesh et bedre liv og

Familien Conradt havde ryddet op i skabet. Her pakker Walter Conradt fra Wanderup kufferten ud.
(Fotos: FlA)

skolegang.
I dag drives butikken af to forskellige parter: Danmission Sydslesvig, der
tidligere hed Dansk Santalmissions Initiativgruppe i Sydslesvig, som kører butikken mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag overtager Flensborg Ys
Mens Club ansvaret for forretningen og
opfylder dermed klubbens intentioner
om at hjælpe lokalt og internationalt.
60 procent af overskuddet, godt 20.000
euro årligt, sendes til skolebørn i Bangladesh. De resterende 40 procent, samt
Ys Mens klubbens indtægter fra forskellige arrangementer i løbet af året som
vaffelsalg på årsmødepladsen fordeles til lokale initiativer, især børne- og
ungdomsarbejde.

Tilla Rebsdorf

tr@fla.de
30 år og sekt i glassene. Ulla Refslund skænker op til fødselsdagsgæsterne.

