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Kære alle

Her kommer så Det Humanitære Udvalgs nye folder med
programmet for efteråret 2019. 

Vi håber, I finder glæde i programmet, og at rigtig mange har lyst 
til at tage del i løjerne. Alle er velkomne!

Husk !!! venligst at tilmelde dig til de arrangementer, 
                     du gerne vil deltage i.

Bankforbindelse: 

Union Bank IBAN: DE96 2152 0100 1000 0022 47
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Sommerudflugt til Mikkelberg
Mandag den 19. august byder SSF Husum og Ejdersted Amter sine  
seniormedlemmer på en udflugt til Mikkelberg ved Hatsted.
Der går bus fra Tönning, Frederiksstad, Husum, Hatsted og Bredsted. 
Ved ankomsten, kl. 14.30, fortæller Georg Buhl, der er søn af Mikkel- 
bergs stifter, Henry Buhl, om ideen og opstarten for over 50 år siden. 
Mikkelberg rummer både et kunstmuseum og en cricketklub, og cricket-
sporten introducerede Henry Buhl, fordi han ville have unge i gang med 
en idræt, hvor de spillede i danske turneringer. 
Det lykkedes; hold fra Husum Cricket Club har vundet flere danske  
mesterskaber, lige som banen ved Mikkelberg har været hjemmebane 
for det danske landshold ved landskampe. 
Efter kaffe og kage fortæller Jörg Krüger om cricketklubben i dag, og 
Mikkelbergs kunstneriske leder, Lisbeth Bredholt Christensen, fortæller 
om kunstcentret. 

Nærmere oplysninger og tilmelding hos:  
 
SYDSLESVIGSK FORENING EJDERSTED AMT
tlf. 04861 5493 - mail: ejdersted@syfo.de

SYDSLESVIGSK FORENING HUSUM AMT
tlf. 04841 2612 - mail: husum@syfo.de
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Kai Johannsen
Onsdag den 11. september 2019 kl. 14.30

på Flensborghus

Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, mail: flby@syfo.de 
eller tlf. 0461 14408 126 senest fredag den 6. september 2019

Foredrag om arbejdet som holdleder for det 
danske håndboldlandshold

Kai Johannsen fra Kollund, som er født og opvokset i Flensborg, 
fortæller om sit arbejde som holdleder for de danske håndbold- 
landsholdsspillere. Kai har været holdleder siden 2006 og var med 
til EM-triumfen i Norge i 2008. Selv har Kai spillet håndbold i DGF, 
Stjernen Flensburg og Bov IF.
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- kom og vær med -
Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 12.00

Det Danske Hus i Sporskifte
Alter Husumer Weg 220

Mød op til en hyggelig middag i fællesskab. Der vil blive serveret 
et lækkert måltid mad og derefter kaffe og småkager. Drikkevarer 
kan købes.

Pris inkl. kaffe: 12,00 €

Bindende tilmelding senest onsdag den 25. september til 
Bysekretariatet pr. mail: flby@syfo.de eller tlf. 14408 126 
sammen med, at beløbet indbetales på SSF´s konto:
IBAN: DE 96 2152 0100 1000 0022 47 
BIC: UNBNDE21XXX

Vi
spiser

sammen
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Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet pr. mail: flby@syfo.de 
eller på tlf. 0461 14408 126
senest fredag den 4. oktober 2019

Den jødiske meninghed 
i Flensborg - før og nu 

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 14.30
på Flensborghus

Gershom ben Abraham Jessen er forretningsfører for den Jødi-
ske Menighed Flensborg. Han vil fortælle om jødernes historie i 
Flensborg, om menigheden i dag og generelt om "at være jøde". 
Desuden vil han meget gerne besvare spørgsmål vedr. jødiske 
(ting og sager), om Israel osv. osv.

Foredrag ved Gershom ben Abraham Jessen
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Seniorernes amtsfester 
i Sydslesvig

Gottorp- og Rendsborg/Egernførde Amt
18. september 2019 kl. 15.00 - Slesvighus
Underholdning: Gruppen Teglsten

Flensborg Amt
23. oktober 2019 - Flensborghus
Underholdning: Svøbsk

Flensborg By
24. oktober 2019 - Flensborghus
Underholdning: Svøbsk

Desuden venter der en tombola og et veldækket kaffebord.

Tilmeld dig venligst hos dit stedlige sekretariat.

Gottorp amt  tlf.: 04621 23888
   mail: gottorp@syfo.de

Flensborg amt tlf.: 0461 14408 155 eller 156
   mail: flamt@syfo.de

Flensborg by tlf.: 0461 14408 125, 126 eller 127
   mail: flby@syfo.de
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Musikalsk foredrag 
med sange og fortællinger

ved komponist og fhv. højskoleforstander Erik Sommer
mandag den 4. november 2019 kl. 15.00 på Flensborghus

En eftermiddag med sange, anekdoter, fortællinger og poesi, begi-
venheder og mennesker. Erik Sommer har en omfattende kompo-
nistvirksomhed bag sig med mange sange og salmemelodier. En 
del er blevet optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog. 
Erik Sommer er født i 1948, konservatorieuddannet musikpæda-
gog og var i 16 år ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Se-
minarium. Forud for det var han højskolelærer på Silkeborg og 
Danebod Højskole igennem i alt 12 år. I tidsrummet 2005 til 2010 
har han været forstander på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum. 

Arrangementet er et samarbejde med Sprogforeningen og Lærer-
nes Pensionistforening.

Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet pr. mail: flby@syfo.de, 
tlf. 0461 14408 126 senest onsdag den 30. oktober 2019
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for seniorer
Spil dansk dag med korsang

Husumhus

Mandag den 4. november, kl. 18.00, 
fejrer SSF Husum og Ejdersted amters 60+ medlemmer 
Spil-Dansk-Dagen på Husumhus. 

Man begynder med en tallerken suppe, og derefter vil 
Ejderstedkoret synge for seniorerne. 

SYDSLESVIGSK FORENING EJDERSTED AMT
tlf. 04861 5493 - mail: ejdersted@syfo.de

SYDSLESVIGSK FORENING HUSUM AMT
tlf. 04841 2612 - mail: husum@syfo.de
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Om Det Nye Kina
Foredrag ved Willi Nielsen

onsdag den 13. november 2019 kl. 14.30 på Flensborghus

Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet pr. mail: flby@syfo.de, 
tlf. 0461-14408 126 senest fredag den 8. november 2019

Kina er stort og varieret, og det er levevilkårene også.
Få et indtryk af levevilkårene for den hastig voksende middelklasse. 
Skolesystemet og børnenes skolegang, ældreomsorg og nye 
plejehjem.
Hastig udvikling i infrastruktur: Højhastighedstog (350 km/t) flere 
kilometer motorvej end i USA og Europa tilsammen.
Hvordan dagligvareindkøb ændres fra grøntsagsmarkeder og  
lokale slagtere til moderne supermarkeder.
Hvordan internethandel er årsag til lukning af indkøbscentre (som 
Kolding Storcenter) 
Boligmarkedet omkring Beijing og Shanghai.
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Onsdag den 11. december 2019 kl. 14.30 på Flensborghus

Underholdning ved Ejvind Nielsen

Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet pr. mail: flby@syfo.de eller på
tlf. 0461 14408 126 senest fredag den 6. december 2019

”Adventshygge”

HUMOR I TILVÆRELSEN - OGSÅ I JULEN!
Foredraget handler om vores tilværelse, og hvad vi lægger
vægt på i det daglige og i det hele taget! Foredraget bliver 
et muntert opgør med pessimisme og brokkeri til fordel for
munterhed og livsglæde.

Glædelig jul
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Formiddagsbiffen
”I krig og kærlighed”

Tirsdag den 24. september kl. 10.00
på Flensborg Bibliotek, Flensborg

kilde: kino.dk

Filmen 'I krig & kærlighed' er den 
første danske film, der foregår un-
der Første Verdenskrig.
Dramaet handler om den unge 
Esben, der efter tre år i felten de-
serterer for at slippe fra de brutale 
kampe og blive genforenet med 
sin kone Kirstine og deres lille søn 
Karl.
Men da Esben endelig vender til-
bage, er alt forandret. En charme-
rende tysk officer ved navn Ger-
hard er nemlig opsat på at overtage 
hans rolle i hjemmet, og Esben må 
nu sætte alt ind for at redde sin fa-
milie.
Sebastian Jessen spiller rollen 
som Esben, Rosalinde Mynster er 
hans udkårne Kirstine, og skue-
spilleren Tom Wlaschiha spiller 
Gerhard. Forholdet mellem de tre 
er det centrale tema i filmen, mens 
krigens rædsler giver fortællingen 
historisk tyngde.
'I krig & kærlighed' er instrueret af 
debutanten Kasper Torsting, der 
har skrevet manuskriptet i samar-
bejde med producent Ronnie 
Fridthjof.
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Læs bogen - se filmen 
på Flensborg Bibliotek

De respektive bøger kan lånes på biblioteket.

Tirsdag den 24. september 2019 kl 15.00
Robert James Waller: Broerne I Madison County

Tirsdag den 15. oktober 2019 kl. 15.00
John Steinbeck: Vredens druer

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 15.00
Karen Blixen: Babettes gæstebud
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Vandringer i Grænselandet
Alle ture starter fra Exe kl. 9.30 præcis. 

Skulle EXE være optaget, startes der fra Lornsendamm. 
Turene omtales i ”Sydslesvigkalenderen” i Flensborg Avis. 

Her vil eventuelle aflysninger også blive meddelt.

Turledere:  
Gregor Rölke og Angelika Christensen
tlf. 04608 6770, mobil +49 170 3333220            
Leif Volck Madsen tlf. 0461 3183994, mobil +45 29114323

Pris: 2,00 € pr. person og lidt kørepenge til chaufførerne.

Fredag den 23. august: Barsø
Den lille ø i Lillebælt er et charmerende bekendtskab og bestemt en 
vandring værd! 
NB. Afgang fra Exe kl. 8.45 - af hensyn til færgen, som koster 11,- kr. 
tur/retur pr. person. Vi er tilbage i Flensborg ca. kl. 15.00, så man gør 
nok klogt i at have en madpakke med.
Ca. 6-7 km
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Fredag den 25. oktober: Bommerlund Plantage
En efterårstur i kæ af plantagens træer. Vi passerer Paradiset på vej til 
Gejlå Bro ved Hærvejen og dvæler også et øjeblik ved mindestenen for 
Bommerlund Kro, der har lagt navn til landsdelens ypperste akvavit!
Ca. 6 km

Fredag den 22. november: 
Vandring ved Isted Sø og Isted Langsø
Vi går rundt om Isted Sø med en afstikker ned til Isted Langsø, hvor vi 
går på de imponerende høje skrænter på nordsiden af Langsøren til-
bage til udgangspunktet ved Isted by.
Ca. 6,2 km 

Fredag den 27. september: Holnæs rundt
Vandringen foregår delvis på stranden og delvis på de stejle erosions-
skrænter, hvorfra der er en flot udsigt over Flensborg Fjord mod Bro-
agerland og Sundeved.
Store dele af kystområdet er fredet af hensyn til de mange fugle, der 
yngler og raster dér.
Turen bliver enten knap 7 km eller 5,5 km, 
afhængig af stiernes beskaffenhed.
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Russisk studiekreds 
for viderekomne

Hver tirsdag formiddag kl. 10.00.

Første gang: tirsdag den 10. september.

Vi læser russiske tekster, vi taler russisk og løser billedopgaver. 
Efter behov tager vi grammatiske emner op.

Nye deltagere er velkomne. 

Deltagelse er gratis, men man skal selv printe materiale ud. 
Tilmelding til Kirsten Jensen: kirstensuna@gmail.com

cнег дождь

ветер
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Stolegymnastik
i mødelokalet på Nerongsalleé 27 A

Mandage fra kl. 9.30 - 10.30
Instruktør: Edel Linke, tlf. 0461  65733

Start: mandag den 9. september 2019
Pris:  30,00 € for 12 timer

Pensionistgymnastik i Flensborg
Flensborg: IDRÆT OG MOTION

Motion er vigtig hele livet.
Du kan få motionstilbud  
specielt tilrettelagt for ældre. 

Engelsby-Centret, Brahmsstr. 6
Onsdage fra kl. 9.30 - 10.30
Instruktør: Edel Linke, tlf. 0461  65733

Start: onsdag den 11. september 2019
Pris: 35,00 € for 14 timer

.................
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Senior/Folkedans
med Inger Marie Christensen

på Flensborghus kl. 14.30

Pris: 4,00 € pr. gang

Kom og vær med til et par hyggelige timer, hvor vi skal danse lette 
og sjove folkedanse for seniorer. Alle kan være med, for tempoet 
bliver afpasset efter deltagerne.

Dato:  19. september
  10. oktober
  24. oktober på Dansk Centralbibliotek
  07. november
  21. november
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Pressearbejde 
Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementerne. Disse vil 
blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime interes-
ser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en iden-
tificering på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. 
stk. 1 DSGVO.

Aktive Pensionister
Der er to hold - et onsdagshold og et torsdagshold.
Mødestedet er Tønnsenhuset, Aabenraagade 49 i Flensborg, 
og mødetidspunkter er fra kl. 9.30 til lidt i 12.

Onsdagsholdet
ledes af Eva Schröder, tlf. 0461  7002615, 
og strækker sig over 10 x 2 timer, i alt 20 timer. Pris: 50,00 €
Første gang: onsdag den 2. oktober 2019 kl. 9.30

Torsdagsholdet 
ledes af Leif Volck Madsen, tlf. 0461  3183994 
og strækker sig over 10 x 2 timer, i alt 20 timer. Pris: 50,00 €
Første gang: torsdag den 12. september 2019 kl. 9.30.

Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.



Formand    
Leif Volck Madsen
Alter Holmberg 6
24955 Harrislee
0461  3183994
leifvolckm@gmail.com

Kæthe Kühl
Alt Frösleer Weg 8
24955 Harrislee
0461 9957776
k-und-m.kuehl@t-online.de

Orla Møller
Ostermark 97
24955 Harrislee
0461  4306733
orlahakon@gmail.com

Roland von Oettingen
Zum Dorfteich 7
24975 Husby
04634 9647
roland.von@t-online.de

Eva Schrøder
Hedwig-Marggraff-Str. 5 c
24955 Harrislee
0461 7002615
eva.harrislee@outlook.com

Sats:  Susanne Schießl, SSF Flensborg by &
 Layout & Copy, Flensborg
SSF Flensborg by / Dansk Generalsekretariatet

Annkatrin Bracke
Ulstrup Tal 1 c
24960 Glücksburg
04631 88 99

Kerstin Reich
Achter de Möhl 3
24955 Harrislee
0172 4280904
kerstin.reich@dksund.de

Bente Petersen
Norderstr. 78
24939 Flensburg
0461 25103
c.c.petersen@t-online.de

Birgit Messerschmidt
Ballastkai 7
24937 Flensburg
0461 4308558
birmes@hotmail.de

René Lange
Jürgensgaarder Str. 74
24943 Flensburg
0178 4507403
rene@sdu.de

Sekretær
Susanne Schießl
SSF Flensborg by 
Schiffbrücke 42
0461 14408126
susanne@syfo.de

Fotos: SSF og google.dk, hvis ikke andet er nævnt.

Humanitært Udvalg
www.syfo.de


