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He meckert över't Eten 

Is di villicht de Quarkstollen 
verkokelt orr to stark quollen? 

Staats Quarkstolln oder Butterkoken 
kannst du en Törn per Kutter boken, 

de hebbt ok en Büfett to beden! 
Un büst du nich ahn Bett tofreden, 

denn geiht dat Pizzalevern best, 
wenn di vun'n Pries nich bevern lettst. 
"Du solltest lieber Cracker machen!", 
so höörst du dienen Macker krachen. 
Mook em en Broot mit lecker Mett, 

dormit he dat Gemecker lett. 
Hest denn noch mit dien' Macker Knaatsch,  

denn klopp ut düssen Knacker Matsch. 

Moinmoin, leve plattdüütsche Maten un Frünnen! 

Oh, oh, so en männerfiendlichen Schüddelriemel, un wedder sünd twee 
Schüddelriemels nich ganz rein! Ts, ts, so deep sünd wi sunken! Ik do hiermit Afbidd 
bi all uns männliche Maten un wünsch all en wunnerschönen Start in den Harvst! 

Dat Aarndankfest is ja jüst üm un woor ok bi uns schöön fiert -- dorto in'n neegsten 
Rundbreef. Man de Maten vun De Welt un Gott weern ok verleden Maand al wedder 
de aktivsten. Vun'n Sommer Afscheed nahmen hett dor Sabine Stürzer in en schöne 
Predigt. Antje Heßler geiht op ole Weeg un Brüchen un finnt dor en jungen See -- ahn 
em to söken -- un dröff em denn ok noch döpen! Sünnerlich avers hebbt wi op düt 
Flack en niege Reeg: Radioandachten op Südollnborger Platt mit Spraakopnahmen, 
hollen un opleest vun Hubert Looschen, den wi hartens as niegen Maat begrööt. Den 
Kuntakt knütt hett uns "Terrier" Ludgerd Lüske, em un den NDR seggt wi an düsse 
Steed ok Dank. Los geiht dat mit en Andacht to'n Schoolanfang: För weckern geihst 
du? In lose Folg geiht dat wieder. 

De Aktualität draapt wi ok in't aktuelle Notizbook un op dat Flack  Wat in de Welt 
vörgeiht, 'neem Silke Frakstein to de Funk-Utstellen slimme Tokunftsvisionen maalt 
un 'neem ik vun de grote Anti-TTIP-Demo in Hamborg vertell. Antje Heßler schrifft 
vun de Williams-Christ-Beern, de den Harvst un de Balladen smückt; un dat 
Natuurnotizbook haalt noch eenmal kort Luft, ehrdat Rosett afstört... dat Enn vun en 
lange Fründschap. -- Sünst warrt Geschichten vertellt, op all Flacken: Vun den Kater, 



de en ganze Straat tohöör; vun Fruuns, de to en Tied, as de Eh dat ganze Leven vun 
en Fru bestimmen dä, sik dorvun nich hebbt fesseln laten, un vun en Fru, de düsse 
Schangs noch nich harr un froh ween müss, ehr nakelt Leven to behollen; vun en 
dröhnige Koffiemaschien, flegen Hamsters un fule Ossen; un uns Maat Willi Höfig 
hett doch glatt en Dichter in sien Muuskist opdaan, de Plattdüütsch för en 
Schädlingsspraak höll! 

Ok op uns Süstersiet Numanto.de hett dat endlich ok en Update mit twee niege 
Gedichten geven. 

 

Nu de Linklist. Op de enkelten Links mööt Se bloots klicken, dat Se henkaamt. Wenn 
Se den Rundbreef över Plattnet as PDF kriegt, funscheneert de Links avers nich 
mehr!  

Plattdüütsch Künst: 

Geschichten ut Lübeck: Vun Fruuns, de nich ehr Schicksal heiraadt hebbt. Vun Karl-
H. Nissen    (27.9.)  
Ut de Muuskist: Plattdüütsch up't Schafott! Vun Willi Höfig    (18.9.) 
Notizen ut'n Hornung. Fotos un Verse vun Marlou    (4.9.) 

De Welt un Gott: 

Dat kannst mi glöven: För weckern geihst du? Vun Hubert Looschen, mit 
Spraakopnahm    (30.9.) 
Up ole Weeg un Brüchen: De Dööp vun den niegen Diek. Vun Antje Heßler    (27.9.) 
Horst Wernecke vertellt: De Töversche vun Mielkendörp    (25.9.) 
Wokeen mit Ossen föhrt, kümmt uk tau Markt. Vun Günter Weber    (25.9.) 
Up ole Weeg un Brüchen: Finnen, ahn to söken. Vun Antje Heßler    (18.9.) 
Predigt to'n Sommerafscheed. Vun Sabine Stürzer    (11.9.) 
Wo is Gismo? Vun Heinz Tiekötter    (4.9.) 

In't Lütte Gebeedbauk: 

    Worüm? Vun Marlou Lessing    (4.9.) 

Natuur un Wetenschap: 

Williams Christ. Vun Antje Heßler    (4.9.) 

In't Natuurnotizbook: 

    Rosetta: Kurs för dat Tausaomestötten is fardig. Vun Ludgerd Lüske    (30.9.) 

Wat in de Welt vörgeiht: 

Nu man fix -- weg mit CETA un TTIP! Vun Marlou Lessing    (18.9.) 
Tetsche mit de Utsichten. Vun Silke Frakstein    (4.9.) 



Veer niege Indrääg in Jutta Lammèrs Kolumne Oogenblick mol: 

    Ansichtssaak    (25.9.) 
    De Wetenschap vun't Flegen    (18.9.) 
    Mund to -- Hart apen!    (11.9.) 
    De Largomaschien    (4.9.) 

...un veer niege Notizen in Marlous plattdüütsch Notizbook. 

Niege Spraakopnahmen: 

För weckern geihst du? Vun Hubert Looschen 

 

En schönen Harvst wünscht 
 
Marlou Lessing un dat lütte Plattpartu-Team 

 


