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Her kommer det Humanitære Udvalgs nye folder 
med programmet for efteråret 2022.

Vi har prøvet at få sat et broget og spændende program sammen,  
sådan at mange har lyst til at være med. 

Vi glæder os til at hilse på jer alle sammen til vores eftermiddage 
og de andre aktiviteter.

Husk at tilmelde jer til de arrangementer, I gerne vil deltage i.

Tænk på! Der er kun begrænset antal parkeringspladser 
på parkeringspladsen ved Flensborghus.

Bankforbindelse: 
Union Bank 
IBAN: DE96 2152 0100 1000 0022 47

Kære alle
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Kære alle

Forestillingens kunstneriske leder, Erik Kaltoft på flygel, H.P. Hanssen alias 
barytonen Morten Frank Larsen og sopranen Iben Silberg præsenterer 

kortere uddrag og sange fra operaen.

 H.P. Hanssen var den nordslesviger, der fik størst betydning for 
Genforeningen. Han er ”Grænsemageren”, som Opera På Grænsen opfører 

den 21. og 22. september i Alsion 2022.

 Men hvordan bliver en historisk person til en scenisk? Komponist og 
librettist Bo Gunge fortæller om de mange dramatiske episoder fra HP: 

Hanssens liv, der har fundet vej ind i operaen, - og om nogle af dem, der ikke 
har!

 Entre: 12 euro som betales ved indgangen
Arrangør. Det Humanitære Udvalg, SSF, Foreningen Norden 

Sydslesvig, Lærerforeningens Pensionistudvalg og Opera på Grænsen.

Musikalsk foredrag med komponist og librettist Bo Gunge 
søndag den 28. august 2022 kl. 16.00 – 18.00 på 

Flensborghus.

Erik Kaltoft

Iben Silberg

Morten Frank Larsen

Bo Gunge

Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117  -  Mail: kultur@syfo.de  -  senest onsdag den 24. august 2022 
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Entré inkl. kaffe: 5,00 €
Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117
mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 9. september 2022

Det danske mindretal har igen-
nem de seneste årtier gennem- 
gået en markant forandring, hvil-
ket har haft stor betydning for 
mindretallets syn på sig selv som 
dansknationalt mindretal. 

Foredraget redegør for det dan-
ske mindretals nyere historie ved 
at fokusere på forskellige aspek-
ter som mindretallets danskheder, 
det danske sprogs betydning og 
forholdet til Danmark. Der argu-
menteres for, at det danske min-
dretal befinder sig i et spændings-
felt mellem tradition og nybrud.

Danskhed under 
forandring

Foredrag ved Rejhan Bosnjak, historiker, ph.d.

Onsdag den 14. september 2022 kl. 14.30
på Flensborghus
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Operaen Grænsemageren opføres 
den 21. og 22. september kl. 19.30 i Alsion i Sønderborg

SSF-medlemmer har mulighed for at få 20 % rabat på billetter til operaen 
i Alsion torsdag den 22. september 2022 kl. 19.30, ved at tilmelde sig 
til nedenstående. 
Der er mulighed for bustransport (5 €) kl. 18.10 fra Lornsendamm. 

Billetter og evt. bustransport kan kun bestilles ved
SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117, 
mail: kultur@syfo.de senest fredag den 2. september 2022. 
Til bustransporten hører ”først til mølle princippet”.

Opera på Grænsen -  bestyrelse: Anders Molt Ipsen, Ole Livbjerg Klitgaard, Jens Klastrup og Birgit Messerschmidt 
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Der vil efter traditionen tro blive serveret roemos med kålpølse, 
hamborgryg og flæsk, derefter kaffe og æblekage. 

Drikkevarer kan købes. 

Vi spiser sammen
- kom og vær med -

Lørdag den 8. oktober 2022 kl. 12.00

Det Danske Hus i Sporskifte
Alter Husumer Weg 220

Entré inkl. kaffe: 14,00 €
Bindende tilmelding til SSFs Kulturafdeling, 
tlf. 0461-14408 117 og mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 30. september 2022
sammen med, at beløbet indbetales på SSFs konto: 
IBAN: DE 96 2152 0100 1000 0022 47 
BIC: UNBNDE21XXX

Foto: Kay von Eitzen
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Entré inkl. kaffe: 5,00 €
Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117
mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 14. oktober 2022

Forfatter Pernille Juhl har skrevet romanen ”Marens vilje” om én af Dan-
marks helt store kvindeskikkelser, født i 1882. Maren Sørensen var en 
bemærkelsesværdig kvinde. I mange år arbejdede hun i grænselandet, 
hvor hun er blevet kaldt en ’Mother Teresa’. Hun blev ordineret som den 
første kvindelige præst i 1940, har en vej opkaldt efter sig i hhv. Tyskland 
og Danmark og modtog ridderkorset i 1952. Desuden var hun bestyrer  
af Helsehjemmet ved Sdr. Vilstrup i 25 år. 
Tilhørerne kan se frem til et medrivende og oplysende historisk fore-
drag, som primært handler om Maren Sørensens liv i henholdsvis Vals-
bøl (Ved Flensborg) og Sønder Vilstrup (ved Haderslev). 
Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål under og efter foredraget.

„Marens vilje“
Foredrag ved Pernille Juhl, forfatter

Onsdag den 19. oktober 2022 kl. 14.30
på Flensborghus
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Flensborg Avis i lyst og 
nød gennem 150 år
Foredrag ved Flensborg Avis’ chefredaktør

Jørgen Møllekær

Onsdag den 16. november 2022 kl. 14.30
på Flensborghus

Entré inkl. kaffe: 5,00 €
Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117
mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 11. november 2022

Hvordan holder man både fast i de ældre læsere af papiravisen, sam- 
tidig med at avisen skal have fat i de nye yngre læsere, der kun er  
online? Chefredaktør Jørgen Møllekær forsøger at komme med svar og 
stiller op til spørgsmål og debat.
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Seniorernes amtsfester
i Sydslesvig

Gottorp- og Rendsborg/Egernførde Amt
Onsdag den 17. august 2022 - Slesvighus

Flensborg Amt
Onsdag den 5. oktober 2022 - Flensborghus 

Flensborg By
Torsdag den 10. november 2022 - Flensborghus

Gottorp Amt: 
mail: gottorp@syfo.de, tlf: 04621-23888

Flensborg By: 
mail: flby@syfo.de, tlf.: 0461-14408 125/126 eller 127

Flensborg Amts medlemmer vil modtage en separat 
invitation med tilmeldingsoplysninger.

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag med 
underholdning, veldækket kaffebord og tombola.

Tilmeld dig venligst hos dit stedlige sekretariat.
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Alle ture starter fra Exe kl. 9.30 præcis.

Skulle EXE være optaget, startes der fra Lornsendamm P&R.

Turene omtales om torsdagen i ”Ugen, der kommer” i Flensborg 
Avis’ KONTAKT. Her vil eventuelle aflysninger også blive med-
delt.

Har det regnet, kan stierne være mudrede nogle steder. 
Vandrestøvler eller gummistøvler anbefales.

Turledere  
Gregor Rölke og Angelika Christensen 
tlf. 04608-6770, mobil +49 170 33 33 220
mail: gregor.roelke@t-online.de

Leif Volck Madsen
tlf. 0461-3183994, mobil +45 29 114 323
mail: leifvolckm@gmail.com

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

Velkommen til

Vandringer i Grænselandet
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FREDAG DEN 26. AUGUST
NYDAMSTIEN OG SOTTRUP SKOV
Vi starter og slutter ved Nydam Mose, hvor Nydambåden blev fundet i 
1863. Nydambåden udstilles i dag på Gottorp Slot i Slesvig. Vi går gen-
nem åbent land, gennem skov og langs Alssund. Hunde skal holdes i 
snor. 7,5 km

 Sottrupskov - 
en smuk bøgeskov

 Denne kopi af Nydambåden har sin hjemhavn her.

 Her er der spor af de preussiske troppers overgang 
over Alssund til Als, hvormed 1864-krigens sidste fase 
blev indledt. 

 Vi passerer Sandbjerg Slot, der i dag er et moderne  
Møde- og konferencecenter SANDBJERG GODS.
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FREDAG DEN 23. SEPTEMBER
WINDERATTER SØ
Vi vandrer rundt om Winderatter Sø gennem et af Angels skønneste 
morænelandskaber. Hunde skal holdes i snor. 6,1 km

 Søen afvandes af Kilsåen, som 
udmunder i Treene og vandet 
ender til sidst i Vesterhavet. 

 Dette picknick område er omgivet af æbletræer. Hvis vi er heldige, er æblerne 
modne, og vi kan spise dem. 

 Solidt byggede gangbroer fører gennem 
sumpede urskove. 
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FREDAG DEN 28. OKTOBER
SØNDERHAVSKOVENE
Sejlere kender Sønderhav som Hotdog-Havn. Blandt motor-
cyklister er Annies Kiosk kendt i hele Europa. Men Sønder-
hav har mere at byde på: Sønderhavskovene. De smukke 
bøgeskove Hønsnap Skov og Kelstrup Fredskov ligger kun 
få meter over Fjordvejen. 6,9 km       

FREDAG DEN 25. NOVEMBER
DEN ØSTLIGE, BARSKE SIDE AF BIRK OG FALSHØFT 
Østersøen har formet stranden her med storme og stærk 
brænding. Vi vandrer på diger og har en storslået udsigt 
over Østersøen til Danmark (Als, Ærø, Langeland) og over 
Birks nedre kog (Polder). 5,4 km

 Vi går tilbage til Sønderhav på Gendarm-
stien langs Flensborg Fjord med en smuk 
udsigt til Okseøerne.  

 I skoven er der 
mange små søer.

 Vi vil forsøge at komme op i fyrtårnet i Falshöft, som i dag pri-
mært bruges ved bryllupper.  Selvfølgelig er vi ikke forpligtiget til 
at holde bryllup her i slutningen af vores vandretur.  

 I Birks kog vil vi se mange fugle. 



Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
14

Entré inkl. kaffe: 5,00 €
Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117
mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 2. december 2022

Adventsmødet bliver i år krydret med bl.a. julemusik fra 
Trioen De grå Synger, som vil sprede lidt julestemning på 
Flensborghus. Trio De Grå Synger består af tre professio-
nelle musikere, som på denne måde kommer fællessangen 
i møde. JULEPROGRAMMET er blandede julesange, alle 
de mest elskede julemelodier til fællessang. De grå Synger 
spiller på klaver, guitar/sang og trommer. 
Vær med og kom i julestemning, når Flensborghus har  
pyntet op til jul og vi fortsat kan nyde samværet.

Adventshygge
Onsdag den 7. december 2022 kl. 14.30

på Flensborghus
Underholdning ved trioen ”De grå Synger”
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Biblioteket anbefaler
Hver eneste uge udkommer der mange nye bøger og lydbøger. Biblio-
tekarerne holder skarpt øje med alle nye udgivelser og finder frem til de 
materialer, som kort tid efter kan lånes på bibliotekerne og i bogbusserne 
i Sydslesvig. Et lille udpluk af de nye gode romaner og biografier præ-
senteres hver måned på biblioteket i Flensborg. Bibliotekar Lene Lund 
står for præsentationen og hver gang deltager en kollega.

Fri entré.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk

Tirsdag d. 27. september kl. 16.00: 
Bibliotekar Sofie Kiersgaard kører for det meste rundt i hele Sydslesvig 
med bogbusserne, men denne dag er hun på Flensborg Bibliotek, hvor 
hun fortæller om gode bøger

Fredag d. 28. oktober kl. 16.00: 
Bibliotekar Helle Post fortæller om nogle af de bedste krimier, hun har 
læst og hun har lovet, at hun ikke afslører morderen.
 

Torsdag d. 24. november kl. 16.00: 
Dea Gugerel er bibliotekets nye bibliotekar, og hun kommer med et frisk 
pust af nye bøger. Hun vil fortæller om nogle af de seneste bøger, hun 
har læst. 
 

LÆS BOGEN - SE FILMEN
Viggo Böhrnsen Jensen vil igen fortælle om romanen og filmen.

Torsdag d. 27. oktober kl. 15.00: E.M. Forster: Howards end

Torsdag d. 1. december kl. 15.00: Charles Dickens: Store forventninger

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!



Aktive Pensionister
Der er to hold - et onsdagshold og et torsdagshold.
Mødestedet er Tønnsenhuset, Aabenraagade 49, Flensborg, 
og mødetidspunkter kl. 9.30 til lidt i 12.00.

Onsdagsholdet
ledes af Eva Schröder, tlf. 0461-7002615, 
og strækker sig over 10 x 2 timer, i alt 20 timer. Pris: 70,00 €
Første gang: onsdag den 28. september 2022 kl. 9.30

Torsdagsholdet 
ledes af Inger Marie Christensen, tlf. 0461-3183994 
og strækker sig over 10 x 2 timer, i alt 20 timer. Pris: 70,00 €
Første gang: torsdag den 22. september 2022 kl. 9.30

Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Senior/Folkedans
med Inger Marie Christensen
på Flensborghus og Dansk Centralbibliotek kl. 14.30
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. 

Vi mødes på følgende datoer:

22. september 2022 på Flensborghus

6. oktober 2022 på Flensborghus

27. oktober 2022 på Dansk Centralbibliotek 

10. november 2022 på Dansk Centralbibliotek

24. november 2022 på Dansk Centralbibliotek

Pris: 4,00 € pr. gang

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Pensionistgymnastik 
i Flensborg
Humanitært Udvalg har den glæde at kunne tilbyde 
”Stolegymnastik i Flensborg”

Selvom det hedder ”Stolegymnastik” kan alle være med, også 
hvis man hellere vil stå og bevæge sig. Vi gennemgår alle led 
og muskler. 

Sted: Engelsby Børn- og Ungdomshus, Brahmsstr. 6
Tidspunktet er: kl. 9.30 til 10.30 

Første gang er onsdag den 7. september 2022 

Pris: 30,00 € for 12 timer
Instruktør: Edel Linke 
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Studiekreds russisk sprog 
for viderekomne

Vi mødes tirsdage fra kl. 10.55 til 12.25. 
Start: den 6. september

Vi løser øvelser, taler russisk og læser historier og eventyr. Deltagelse 
er gratis, men deltagerne skal selv anskaffe lærebog og printe øvelser.
 

Russisk er et muligt samtalesprog med de ukrainske flygtninge! 
Og kan også bruges i det gamle Østeuropa.
 

Studiekredsleder: Kirsten Jensen

Yderligere oplysninger fås hos studiekredsleder Kirsten Jensen
tlf. 0461-90 93 257, kirstensuna@gmail.com

Skulpturen ”Giv plads til ænderne” står i Novodevichi Parken i Moskva, Om 
oprindelsen fortælles at Michael Gorbatjov og hans kone i 1990 under deres 
besøg i USA så andeskulpturen i Boston Public Garden og syntes vældigt om 
den. Da den amerikanske præsidentfrue Barbara Bush siden var på besøg i 
Moskva, forærede hun byen en kopi til minde om venskabet mellem de to stater.

Foto: wikipedia, Bogdan Yablunovsky



Humanitært Udvalg
www.syfo.de

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

Finn Egeris Petersen
Adelbyer Kirchenweg 34
24943 Flensburg
0461-25299
egeris@kirken.de

Flemming Meyer
Berliner Ring 62
24980 Schafflund
04639 7839133
flemming.meyer@ssw.de

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

Annkatrin Bracke
Ulstrup Tal 1 c
24960 Glücksburg
04631-8899

Annemarie Erichsen
Ulstrupfeld 5
24999 Wees
04631-1478
k-h.erichsen@t-online.de

Bodil Vogel
Ebenezer Howard-Allé 6 B
24941 Flensburg
0151 41262685
bodilvogel@hotmail.com 

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

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

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

Sekretær
Claudia Jans
SSFs Kulturafdeling 
Norderstr. 76
0461-14408117
claudia@syfo.de

Sats: Layout & Copy, Flensborg
Fotos: SSF og google.dk, hvis ikke andet er nævnt.

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 interesser jvf. § 
6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO. Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gæl-
dende, som taler imod en identificering på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod 
offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.


