
Unser Kindergarten wird 20 Jahre 

Up Platt up Stapp dör dat Karkenjohr… 
 

will´n wi geern mit jo gahn, leve Lü. Wi muchen jo geern 

wiesen, vertellen, vörspölen un vörsingen wat dat in so´n 

langen Karkenjohr bi uns all so giv´t. Beleeben könen ji dat 

in´t Kark up 

 

      Sönndagvörmiddag, 18. Mai 2014 van elf Ühr off an. 

 

Grooten un Lüttjen koomen binanner in´t Kark un kooiern 

mit jo van dat eerste Adventslücht over Winter, Vörjohr, 

Sömer un Harst bit na Sünermarten hento. Koomt man driest 

un woord blied unner uns Heer sien Woort in´t Kark. Wenn 

wi´d in´d Kark ut hemm, gahn wi wieder na uns Hus hen, dor 

word noch wat för de Grooten vertellt, för Lüttjet un Grooten 

givt wat to Kieken unto spölen, to eeten un to drinken – all 

wat Klock schleiht, kannst du dor beleeben. Singen un Danz, 

Musik un Bliedskupp kummt wir´s neet to kört.  

 

   
 

    Lüttjet un Groot freut sück as man wat kann: 20 Johr, dat is all wat! 



Unser Kindergarten wird 20 Jahre 

Up Stapp dör dat Karkenjohr… 
 
Twintig Johr Hand in Hand mit Kinner up Paddd… 
 

 
 

In´d Sömmer geiht ook woll mal up groode Fohrt an´t Water… 

un wi sünt blied mit dat, wat de Heer uns beleeben lett 
 

 
 

Esel, Krüpp un Wiehnachtstern – de hören d´r mit to!  

Gott kummt süllmst bi uns as Kind! Is dat neet wat?   

  



Unser Kindergarten wird 20 Jahre 

Up Stapp dör dat Karkenjohr… 
 
Twintig Johr Hand in Hand mit Kinner up Paddd… 

 

 
 

Een twee, dree, hier geit dat rund! Rund! 
Een twee dree, nu word dat bunt! Bunt! 

Danzen, lachen un Gott loven 

He is hier un neet wiet boven, sing mit mi een Halleluja! 

Sing mit mi een Halleluja! 

Uns Heer hett een Hart för jo Kinner! 

Dor kannst di to verlaaten. 

Der Evangelische Kindergarten Victorbur wird 20 Jahre alt! 

Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen.  Wir laden alle 

herzlich ein und feiern sehr gern (up Platt) am 18. 05. 2014 

ab 11.00 Uhr mit Euch!  Nicht mehr warten – hin zum 

Kindergarten! 



Unser Kindergarten wird 20 Jahre 

Karkenvörstand lett weeten: wat könen wi dankbor wesen!  
 
Twintig Johr Hand in Hand mit Kinner up Paddd… 
 
sünt wi nu hier bi uns in Vittebur. Wi weeten noch goot, as dat 

anfangen dee vör over 20  Johr, as de eersten d`r mit ankomen deen: 

„Was dat nix? Vitterbur un Kindergarten  - dat passt tosamen!“  

Uns Karkenvörstandskollegen van 1988-1994 – de hebben sück wat 

traut!  Völ Lüe in Südbrookmerland dochen: wat sall dat woll all? Is uns 

Karkenvörstand up de rechte Padd?  De Gemeend Südbrookmerland 

muss sück up neej Land instellen – dat muss sück erst all riegen. De 

Karkenlüe in Auerk un Hannover seen an de Vitteburers: worum willen 

ji Jo dat nu denn andoon? Is dat neet völlstovöl Arbeit? Wat sall dat 

woll all? Man se sünt d´r achter komen, wat dor´för´n Segen up liggt! 

Nu weeten se´d ook. 

 

Mennig een is d´r hett dat mit de Tied spitz kreegen, wat in dat neeje 

Hus an´d Pestalozziallee all Goods mit de Kinner in Gang brocht worden 

is. Nu kann sück hast nümms mehr vörstellen, dat uns Kinnergarten dor 

mal neet west is. 

 

De Karkenvörstand seggt van Harten „Besten Dank“ an all de Fraulüe 

un Mannlüe, de sück dor mit all hör Mood insett hebben: all de, de Dag 

för Dag hör Wark   dor nagahn, all de Olle nun Grootollen un all de 

Helpers, lüttjet un groot, de mitdenken un mithelpen, all de Lü in Rat un 

Verwaltung un in´t Karkenamt, de alltied kloarstahn för de lüttje 

Vitteburers. 

 

Twintig Johr sünt wi as Vitteburers nu mit uns Lüttjen up Stapp un 

n´Settje ook all mit de  Lüttjesten – dor sünt wi uns leeve Heer heel 

dankbor för un wi will´n hoopen, dat dat noch mennig Johr langer 

anhollen dürt. Mach de  Heer sien Segen geben, dat dat noch lang so 

wiedergeiht! 

 

Vittebur, Paaske 2014  

Karkenvörstand un Pestoren  
 


