Det Humanitære Udvalg
Efterår 2010
En-dags-udflugt "Vestkysten"
Foredrag
Forestilling i "Det lille Teater"
Adventshygge
Amtsfester
Vandreture
Pensionistgymnastik
Seniordans
Aktive Pensionister
Værestedet

"En-dags udflugt til
"Museum der Westküste" på Før
Onsdag den 25. august og onsdag den 8. september 2010
fra Lornsendamm kl. 08.00
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Program:
• Museumsbesøg i Alkersum.
• Spisning i "Grethjens Gasthof" i Alkersum.
• Ø-rundtur på Før.
• Kaffebord - café "Kohstall" i Nieblum.
• Besøg i Skt. Johannes Kirke og på kirkegården.
Pris - alt inkl. - 40,- euro per person

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

"En klovns ansigt"
			
kl. 			

Torsdag den 9. september 2010
kl. 15.00 på Flensborghus

Scenekunst af høj kvalitet
Medvirkende: Hans Henrik Clemensen
Klovnen Scaramouche Jones forærer os i en fortryllende monolog
hele sit 100 år lange liv.
Hans fortælling begynder, da han bliver
født ved midnatstid nytårsaften år 1899 og
slutter i England den 31. december 1999.
Faren - en engelsk mand - forsvinder før
han bliver født. Moren - en sigøjner og
luder - bliver slået ihjel, da Scaramouche
blot er seks år gammel. Den lille dreng
rejser godtroende ud i verden og på sin
vej fra Trinidad til England tilbringer han
mange år i den tredje verdens lande.
I hver eneste episode af Scaramouches historie, er han en outsider.
En præst sælger ham til en arabisk slavehandler fra Mombasa. Han
optræder med en slangetæmmer fra Senegal. En italiensk prins
tager ham med til Venedig. Fra Venedig rejser han via Milano til en
koncentrationslejr i Kroatien. Her opdager Scaramouche sit talent som
klovn, han får små børn til at le. Scaramouches historie er tragisk,
komisk, åbenlys ironisk og fuld af fascinerende personer og fængslende
situationer. En fortælling om en skæbne i det tyvende århundrede og
en fortælling om det tyvende århundredes grusomhed.
Varighed ca. 1,5 timer inkl. pause. Forestillingen arrangeres i
samarbejde med SSFs kulturafdeling, billetter kan købes på Bysekretariatet, eller via www.ssf-billetnet.de.
Der er kun begrænsede muligheder for parkering i SSFs gård.
Entré inkl. kaffe 6,- euro

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

"Jeppe Aakjær Causeri"
Onsdag den 22. september 2010
kl. 14.30 på Flensborghus
"Oplev 80 minutter i selskab med digteren
Jeppe Aakjær" ved John S. Madsen"
John S. Madsen er født tæt på Jeppe Aakjærs fødeegn i Fjends
Herred og har gennem mange år beskæftiget sig med at formidle
Aakjærs dialekt og forfatterskab.
Gennem fortælling, sang og oplæsning
af udvalgte tekster belyses forskellige og
til tider mere ukendte sider af Aakjærs
litterære og politiske virke.
Selv om vi i dag mest kender til Aakjærs
forfatterskab gennem hans lyrik og de
mange sange, som tidløse melodier har
været med til at udødeliggøre, så var han i
sin samtid tillige en utrættelig sprogskaber,
samfundsrevser og debattør.
Det opleves tydeligt i hans dialekt, hvori
han med både humor og alvor spidder
knæsatte værdier i sin samtid.
Causeriet vægter både den lyriske forfatter Jeppe Aakjær og den
Aakjær, der med sine markante synspunkter blev en kendt profil i
dagbladenes spalter i første fjerdedel af 1900-tallet.
Causeriet vil veksle mellem oplæsning, fællessang, fremførelser
og præsentationer i anekdotisk form, og præsenteres af John S.
Madsen og pianisten Steen Mørcholdt. Varighed ca. 80 min.
Entré inkl. kaffe 3,- euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf.: 0461-14408126
senest fredag den 17. september 2010

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

"Gøngehøvdingen"

"Humor i tilværelsen"

Lørdag 9. oktober 2010 kl. 16.00
i "Det lille Teater", Mariegade 20, Flensborg

Onsdag den 27. oktober 2010 kl. 15.00, Flensborghus

Indholdet:
Vi er i krigsåret 1658 og vinteren i
februar er så hård, at bælterne er
frosset til. Den svenske Kong Karl
den 10. Gustav, der er ankommet fra
Tyskland, opholder sig nu i Jylland.
Han kan, sammen med sin hær, gå  
over bælterne og videre mod København. Svend Gønge får en særdeles
vanskelig opgave af Frederik den
3. - 50.000,- rigsdaler, der tilhører
kongen. skal bringes fra Vordingborg
til København...

Kom, og vær med til
en spændende teatereftermiddag!

Et foredrag ved maler, skulptør,
foredragsholder og forfatter
Ejvind Nielsen

Det handler om "humor i tilværelsen"
når Ejvind Nielsen fra Århus gæster
Flensborghus.
Ejvind Nielsen beskrives som en
gudbenådet fortæller og foredragsholder.

Foredraget handler om humor og livsglæde som fundament og
gennemslagskraft i tilværelsen. Overvejelser over livet og hvad der
har betydning for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads
i hverdagen.
På samme tid bliver der med brug af mange eksempler tale om et
muntert opgør med stilstand, brokkeri, magelighed, selvoptagethed
og pessimisme.

Entré inkl. kaffe 3,- euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf.: 0461-14408126
senest mandag den 4. oktober 2010

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Entré inkl. kaffe 3,- euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf.: 0461-14408126
senest fredag den 22. oktober 2010

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Vandringer
i Grænselandet

Vandringer
i Grænselandet

Alle ture starter fra Exe præcis kl. 9.30. Vi kører i så få biler som
muligt til startstedet. Solide sko anbefales, ellers påklædning efter
vejret. Drikkevarer og måske lidt mundgodt medtages efter behov.
Turene omtales i "Sydslesvigkalenderen" i Flensborg Avis. Her vil
evt. ændringer eller aflysninger blive omtalt. Skulle Exe være optaget
(cirkus, "Jahrmarkt"), startes fra Lornsendam. Notér datoerne i din
kalender!

Tirsdag den 28. september
MYSUNDE
Vandringen starter ved færgelejet på Svans-siden, hvor Slien er
snævret ind til 135 meter. Senere følger vi stejlkysten, hvor utallige
væltede træer vidner om vinterens kraftige erosion. På den anden
side af "Grosse Breite" ses Louisenlund. Vi passerer en jættestue og
en mindeplade om kampene i 1850. Vandring på smalle stier i godt
halvanden time.

Turledere:
Pris:

Leif Volck Madsen og Torben Kvist
2,- euro pr. person + lidt kørepenge til chaufførerne

Tirsdag den 26. oktober
VARNÆS
Turen går rundt om Varnæs Hoved øst for Åbenrå. Fra det bakkede
morænelands skrænter er der en flot udsigt til Løjtland og Als. Vi
kommer forbi den 48 meter lange dysse Kæmpestenen. Vandringen
er på ca. 6 km.

Tirsdag den 31. august
KALVØ - STIEN
Turen går til Genner Bugt lidt nord for Åbenrå. Vi vandrer 7½ km langs
Elsted-bækkens dybe slugt til Genner bugt og Kalvø. Skovstierne er
nogle steder stejle, og der kan være fugtige passager. Flotte udsigter,
imponerende istidslandskaber og en ø, der tidligere husede et
skibsværft, der byggede det største træskib i Nordeuropa ! Tag frokost
og drikkevarer med i tursækken, så picnikker vi på Kalvø, hvor der
findes borde og bænke.

Tirsdag den 30. november
KOLLUND SKOV
Årets sidste vandretur går til Kollund Skov, hvor vi dels følger
gendarmstien, dels følger skovveje på moræneplateauet. I de
stejle skrænter mod Flensborg Fjord er dybe slugter, udgravet af
smeltevandsstrømme for 10 - 15.000 år si.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

"Træk fra Sydslesvigs
danske skoles historie"

Seniorernes amtsfester
i Sydslesvig

Onsdag den 10. november 2010 kl. 14.30
på Flensborghus

Gottorp - og Rendsborg/Egernførde amt
den 28. september 2010 kl. 14.30
på Hotel Waldschlößchen

Anden del af foredraget om Skoleforeningens liv ved
fhv. skoledirektør Hans Andresen

Ved hjælp af kilder og illustrerende billeder belyses Skoleforeningens
og de danske skolers virke under nazistyret, i de turbulente år
efter 2. Verdenskrig og i de knap så dramatiske perioder efter
København-Bonn-forhandlinger.   
Foredraget er en fortsættelse af foredraget den 13. januar 2010.

Flensborg amt
den 29. september 2010 kl. 14.30
på Flensborghus
Flensborg by
den 30. september 2010 kl. 14.30
på Flensborghus

Horsens-sangtruppe
"De gode gamle Dage"

Der venter "De gode gamle Dage"
fra Horsens, tombola og et veldækket kaffebord.
Kom, og vær med, alle er hjertelig velkommen!

  

Adventshygge
Onsdag den 15. december 2010
kl. 14.30 på Flensborghus

		
Entré inkl. kaffe 3,- euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf.: 0461-14408126
senest torsdag den 4. november 2010

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Underholdning:
Aase Pejtersen og
                                Lis Bewernik
Julehistorie ved: Niels Ole Lindgaard

Entré inkl. kaffe 3,- euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf.: 0461-14408126
senest onsdag den 2. december 2010

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Russisk for pensionister
ved Kirsten Jensen
Russisk, 3. år
Tirsdag formiddag 10.00 - 11.30, start tirsdag den 22.09.2010
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal, Aabenraagade 25
ved Kirsten Jensen, telefon 0461 - 90 93 257
Kurset er en fortsættelse af forårets kursus, men nye deltagere er
velkomne, hvis de kan læse russiske begyndertekster og forstå og
snakke lidt russisk. Dvs. at de skal have deltaget i mindst et års
undervisning tidligere.
Efter at have læst i andre lærebøger er vi for øjeblikket i gang med
Trojka bog 1, hvor vi er nået til lektion 15. Efter en repetition af de
indlærte ord og vendinger kan vi gå videre med en lektion pr. gang.

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. 10.00 - 11.00
Instruktør: Edel Linke, tlf. 0461 - 6 57 33
Start: onsdag den 15. september 2010
Pris: 30,- euro for 12 timer

Seniordans på Flensborghus
med Signe Andersen

Vi skal fortsat træne de kendte ord og læsefærdigheden, tale
sammen på russisk og lære nye ord. Og hvis deltagerne ønsker
det: også skrive små skriftlige hjemmeopgaver.
Kurset strækker sig foreløbig over 10 gange á 2 lektioner, men hvis
der er interesse herfor, kan man fortsætte i foråret 2011.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

torsdagene kl. 14.30
02.09., 16.09., 14.10., 28.10.,
11.11., 25.11., 09.12.
Dansk Centralbibliotek kl. 14.30
30.09.
Pris: 3,- euro pr. gang

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

VÆRESTEDET på Flensborghus
har åbent hver tirsdag kl. 14.00 til kl. 17.00
1. gang efter ferien: 31. august 2010
Program: Se Flensborg Avis´mødekalender

Billard for pensionister
Hvem har lyst til at være med i vores billardklub?
Der står to borde til rådighed, og tilbydes i hyggelig, sportslig atmosfære - om tirsdagen fra
kl. 14.00 til kl. 16.30 i  Værestedet på Flensborghus. Alle er hjertelig velkomne.

Aktive Pensionister
Der er to hold - et onsdagshold og et torsdagshold.
Mødestedet er Tønnsenhuset, Apenrader Str. 49, Flensborg og
mødetidspunkt kl. 9.30 til lidt over 12.
Onsdagsholdet ledes af Karen Hansen, tlf. 0461 - 4 32 51, og
strækker sig over 10 x 2 timer, ialt 20 timer. Pris: 50,- euro
Første gang: onsdag, den 15.09. kl. 09.30
Torsdagsholdet ledes af Leif Volck Madsen, tlf. 0461 - 3 18 39
94 og strækker sig over 10 x 3 timer, ialt 30 timer. Pris: 75,- euro
Første gang: mandag, den 13.09. kl. 9.30.
Der er plads til enkelte nye deltagere på onsdagsholdet. Interesserede kan henvende sig til kursuslederen og få nærmere oplysninger.
Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Det humanitære udvalgs
medlemmer:
Formand
Leif Volck Madsen
Alter Holmberg 6
24955 Harrislee
0461 - 3 18 39 94
leif-madsen@versanet.de

Kæthe Kühl
Alt Frösleer Weg 8
24955 Harrislee
0461 - 9 95 77 76

Jørgen M. Pejtersen
Matthias-Claudius-Str. 9
24939 Flensburg
0461 - 5 33 83
japejtersen@hotmail.com

Annkatrin Bracke
Ulstrup Tal 1 c
24960 Glücksburg
04631 - 88 99

Anette Sørensen
Marienallee 49
24937 Flensburg
0461 - 9 78 79 20
asoerensen@gmx.net

Orla Møller
Ostermark 97
24955 Harrislee
0461 - 4 30 67 33
orla-moeller@skoleforeningen.de

Roland von Oettingen
Zum Dorfteich 7
24975 Husby
04634 - 96 47
roland.von@t-online.de

Kerstin Reich
Achter de Möhl 3
24955 Harrislee
0461 - 7 27 23
kerstin.reich@dksund.de

Eva Schrøder
Hedwig-Marggraff-Str. 5 c
24955 Harrislee
0461 - 700 26 15
eva.harrislee@web.de
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