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Ekskursion til Esbjerg
Foredrag
Adventshygge
Amtsfester
Vandreture
Pensionistgymnastik
Seniordans
Aktive Pensionister
Værestedet

Kære alle,
her er så Det humanitære Udvalgs nye folder med programmet for efteråret 2012.
Vi synes selv, at vi har fået sat et broget og spændende
program sammen, og vi håber, at mange har lyst til at tage
del i løjerne.
Vel mødt!
Husk venligst at tilmelde dig til de
arrangementer, du gerne vil deltag i.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

"Ekskursion til Esbjerg"
Tirsdag den 14. august 2012 kl. 8.00
fra Lornsendamm
... og igen kan vi opleve Esbjerg.
Om det nu er Esbjerg Evangeliet, et 140 m2 stort vægmaleri, der
fortolker biblen i billeder og tekst i et moderne sprog, eller "Mennesket ved Havet", i folkemunde ofte kaldet "De 4 hvide mænd",
eller byens charme, Esbjerg er altid en rejse værd.

Program:
-

Tørskind Grusgrav
Esbjerg Evangeliet (forinden frokost i kantinen, hvor godt
dansk smørrebrød tilbydes til rimelige priser.
Hjerting kirke
Mennesket ved Havet
Middag Agerskov Kro

Pris pr. person, inkl. bus, entré, kaffe og spisning om aftenen:
40,00 Euro
Tilmelding til Bysekretariatet,
tlf. 0461-14408126
senest fredag den 10. august 2012 (først-til-mølle-princippet)

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”1634 sætter stadig
spor på Nordstrand”
Onsdag den 22. august inviterer SSF Husum- og Ejdersted amt
sine 60+-medlemmer på en udﬂugt til Nordstrand og til Nordstrands
historie.
Efter den store stormﬂod i 1634 hentede man hollandske digebyggere til øen for at forestå geninddigningen. De satte sig spor på
øen, som stadig kan ses. Nordstrand har nemlig – som en arv fra
disse hollændere – to katolske menigheder. En romersk-katolsk og
en såkaldt gammel-katolsk.

...Det vil højskolelærer Lars Sørensen

fortælle om. Efterfølgende byder vi på
kaffe og kage på restaurant ”Am Heverstrom”
i Süderhafen.

Der vil være busser fra Bredsted over Hatsted såvel som fra Tønning over Frederiksstad.
Hold øje med Kontakt, www.syfo.de og særskilt indbydelse for
nærmere detaljer. Eller henvend dig til Dansk Sekretariat for
Husum amt, tlf.: 04841-2612
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Willy August Linnemannen grænselandsfortæller”
Onsdag den 19. september 2012 kl. 14.30
på Dansk Centralbibliotek

(i samarbejde med Nordisk Informationskontor)
Som en del af litteraturfestivalen fortæller
Annegret Friedrichsen, ph.d.,
om forfatteren Willy August Linnemann.

Willy-August Linnemann (1914-85) er til dato den mest læste
og anerkendte forfatter fra Sydslesvig. Engang var han en af
dansk litteraturs store stjerner, men i de senere årtier er der
blevet stille omkring hans betydningsfulde og omfangsrige
forfatterskab. Annegret Friedrichsen belyser Linnemanns værker
med udgangspunkt i fembindsværket Europafortællinger, som
udspiller sig på en sydslesvigsk skueplads. Holder hans stort anlagte
skæbnefortællinger den dag i dag, kan hans prosa stadig fascinere
– og er hans forfatterskab værd at gå på opdagelse i på ny?

Annegret Friedrichsen, ph.d., magister i
litteraturvidenskab og forskningsbibliotekar,
har ud over faglitteratur og undervisningsbøger
udgivet tre børnebøger. I 2012 udkom
”Porcelænskvinden”, som er hendes
debutroman for voksne.

Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 14. september 2012

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Flensborg-skippere
og Vestindien
1750 - 1850.”
Rom og velstand - realitet eller myte?
Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 14.30
på Flensborghus

Et foredrag ved
dr. phil. Lars N. Henningsen,
arkiv- og forskningschef på
Dansk Centralbiblioteket,
Flensborg.

Flensborg er kendt for historien om Flensborg-rommen. Byens søfart
på Dansk Vestindien nævnes på førstepladsen i byens erhvervsliv
i 1700-og 1800-årene. I virkeligheden er rommen og handelen på
Vestindien kun ansvarlige for en del af Flensborgs succes. Foredraget belyser Vestindien- fartens udvikling, og spørger: Hvad betød
denne aktivitet reelt for Flensborg - relativt og absolut.
Entré inkl. kaffe 3,00 Euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 05. oktober
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Vandringer i
Grænselandet
Alle ture starter fra Exe kl. 9.30, undtagen turen 13.11 ! Skulle Exe
være optaget (cirkus, ”Jahrmarkt”), startes dog fra Lornsendamm. Solide sko anbefales, ellers påklædning efter vejret. Drikkevarer og måske
lidt mundgodt medtages efter behov. Turene omtales i ”Sydslesvigkalenderen” i Flensborg Avis. Her vil ændringer eller aﬂysninger blive omtalt.
Turledere: Leif Volck Madsen og Torben Kvist
Pris: 2 Euro pr. person og lidt kørepenge til chaufførerne.
Tirsdag den 21. august : Frøslev Mose
Vandring gennem moseområder, der tidligere forsynede Flensborg med
tørv. Efter tidligere udtørring af mosen søger man nu at genskabe de
oprindelige naturforhold ved at hæve vandstanden. Der kan være ret
våde afsnit (mose !). Stave anbefales ! Hunde må ikke medtages ! Turen
er på 3-4 km.
Tirsdag den 4. september: Vandring langs Slien nær Lindånæs
Vi kører over broen ved Lindånæs og vandrer i bakket morænelandskab med marker og skove, Senere følger vi Sliens sydkyst ved godset
Stubbe. Vi besøger godsets ”Hoﬂaden” og café. Turen er 5-6 km. Man
må nok regne med en lidt senere hjemkomst end sædvanligt, da vi vil
fejre et ganske imponerende jubilæum.
Tirsdag den 25. september: Sankelmark Sø og Arnkil Park
Vi runder søen og fortsætter til Arnkiel Park med den imponerende langdysse fra yngre stenalder. Senere når vi gennem et naturskønt område
frem til mindesmærkerne fra 1864 og ”Kiek In”, hvor vi slutter med f. eks.
kaffe og ”Apfelstrudel”. Turen er på ca.8 km, men kan afkortes til 5 km.
Tirsdag den 23. oktober: Keldstrup Plantage
Øst for Holdbi Kro og den gamle landevej mod Åbenrå, ligger Keldstrup
Plantage i et kuperet moræneland, gennemskåret af Gejl Å. Gejl Å har
sit udløb i Vesterhavet gennem Vidå-systemet, selv om Flensborg Fjord
er tæt på. Vi vandrer 5-6 km gennem den meget afvekslende skov.
Tirsdag den 13. november: Gendarmstien Kruså - Kollund
Gendarmstien fra Padborg til Høruphav (ca. 74 km) hører til de smukkeste vandreruter i Danmark. Grænsegendarmerne patruljerede langs
grænsen i tiden fra Genforeningen i 1920 til 1958.Vi følger rutens andet
afsnit på ca. 5 km. Vi starter fra Exe kl. 9.15 (Busforbindelse i Kruså!)
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Seniorernes amtsfest
i Sydslesvig”
Gottorp- og Rendsborg Egerførde amt
den 25. september 2012, kl. 14.30 på ”Satrup Krug”,
Glücksburger Straße 1, 24986 Satrup
Flensborg amt
den 26. september 2012, kl. 14.30
på Flensborghus
Flensborg by
den 27. september 2012, kl. 14.30
på Flensborghus

Der venter ”De gode gamle dage” fra Horsens, tombola og et veldækket kaffebord.
Kom, og vær med - alle er hjertelig velkommen!
Billetterne kan købes hos dit stedlige sekretariat.
Gottorp amt:				
Rendsborg Egernførde amt: 		
Flensborg amt: 			
Flensborg by: 				

tlf.: 04621 23888
tlf.: 04353 2527
tlf.: 0461 14408 155
tlf.: 0461 14408 126

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Syng Dansk Dagen”
Torsdag den 25. oktober 2012
på Husumhus, Neustadt 95, Husum

Tante Tuttes Knævarmere fra
Løgumkloster synger for og
med os.
Der serveres kaffe og kager, og der er lotteri på indgangsbilletten.
Entré inkl. kaffe 3,00 Euro
Tilmelding og nærmere informationer ang. arrangementets
start via Dansk Sekretariat for Husum amt, tlf.: 04841-2612

Nyd en hel weekend med
dine børnebørn,
uforglemmelig dage med
spændende aktiviter og
sjove oplevelser.

Bedsteforældre/
børnebørn lejr 2012
på Christianslyst

Nærmere informationer
fås hos SdU, Christel Bonde,
tlf.: 0461- 14408 217.

17. til 20. oktober 2012
Tilmelding senest 31. august påkrævet

www.sdu.de

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Fra Afghanistan til
Danmark”
Onsdag den 14. november 2012 kl. 14.30
på Dansk Centralbibliotek
Sharif Popal fortæller om sin vej fra
forfulgt ﬂygtning fra Afghanistan til
anerkendt medarbejder på Vitfoss.
Sharif Popal beretter bl.a., hvordan
det er at komme til en fremmed
kultur uden at vide, hvordan
regler og normer er.
Sharif Popal er 45 år, er gift
og har to børn. Siden 1999
lever han med sin familie i
Danmark.
I Afghanistan har S. Popal
været ofﬁcerer i den Afghansk hær. Siden 2006 har
han tilknytning til den danske
hær, som underviser og
censor.
I 2001 startede Sharif Popal som produktionsmedarbejder hos ﬁrmaet Vitfoss. I dag er han produktionschef for Vitfoss i Gråsten og
Odense.
Entré inkl. kaffe 3,00 Euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest den fredag den 09. november 2012
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Jul i Sydslesvig 2012

Adventshygge
Onsdag den 12. december 2012 kl. 14.30
på Flensborghus
Underholdning:
Kristian La Cour, komponist og visesanger musikpædagog på Askov Højskole - synger
for og med os.
Vær med, og kom i julestemning,
når Flensborghus har pyntet op til jul.
Entré inkl. kaffe 3,00 Euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 30. november 2012

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Russisk for fortsættere efteråret 2012
Tirsdag formiddag, kl. 10.00 - 11.30.
Start: tirsdag den 04. september 2012
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal,
Aabenraagade 25
ved Kirsten Jensen, tlf.: 0461-90 93 257
Nye deltagere bedes selv anskaffe læsebogen til russisksystemet ”Møde i Petersborg”.
Vi begynder efteråret med lidt repetition af noget af det tidligere
indlærte, men fortsætter sideløbende hermed med nye lektioner
i læsebogen. Vi snakker russisk og skriver øvelser. Efter behov
gennemgås grammatiske emner.

Russisk for begyndere efteråret 2012
Tirsdag middag, kl. 12.00 - 13.30,
Start: tirsdag den 19. september 2012
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal,
Aabenraagade 25
ved Kirsten Jensen, tlf.: 0461-90 93 257
Den bedste måde at træne og holde sin hjerne og hukommelse
ved lige er at lære et nyt sprog. Det giver bonus til al anden tankevirksomhed. Så her er et tilbud om russisk, hvor vi samtidig med
bogstavindlæringen også hurtigt lærer at sige noget på russisk.
Kurset er også en gevinst for alle, som har lyst til engang at komme til Rusland, hvor det er en vældig fordel at kunne læse bogstaverne og sige nogle ord på russisk. Man kan ikke tale sproget
efter 20 lektioner, men man kan stave sig frem til, hvad der står
på skiltene.
Kurset strækker sig foreløbig over 10 gange a 2 lektioner, men
hvis der er interesse herfor, kan man fortsætte i foråret 2013.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

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. 09.45 - 10.45
Instruktør: Edel Linke, tlf. 0461 - 6 57 33
Start: onsdag den 19. september 2012
Pris: 30,- euro for 12 timer

Seniordans med
Signe Andersen
om torsdagen
Flensborghus kl. 14.30
30.08., 13.09., 11.10.,
08.11., 22.11.
Dansk Centralbibliotek kl. 14.30
27.09.
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: 14. august 2012
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 Eva Schröder, tlf. 0461 - 7 00 26 15, og
strækker sig over 10 x 2 timer, ialt 20 timer. Pris: 50,- euro
Første gang: onsdag den 19. september 2012 kl. 09.30
Torsdagsholdet ledes af Leif Volck Madsen, tlf. 0461 - 3 18 39
94 og strækker sig over 10 x 2 timer, ialt 20 timer. Pris: 50,- euro
Første gang: torsdag den 20. september 2012 kl. 9.30.
Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Barndommens gade
Jeg er din barndoms gade
jeg er dit væsens rod.
Jeg er den bankende rytme
i alt hvad du længes mod.
Jeg er din mors grå hænder
og din fars bekymrede sind,
jeg er de tidligste drømmes
lette, tågede spind.
Jeg gav dig min store alvor
en dag du var vildt forladt
jeg dryssed' lidt vemod i sindet
en drivende regnvejrsnat.
Jeg slog dig engang til jorden
for at gøre dit hjerte hårdt,
men jeg rejste dig varligt op igen
og tørrede tårerne bort.
Det er mig der har lært dig at hade
jeg lærte dig hårdhed og spot.
Jeg gav dig de stærkeste våben
du skal vide at bruge dem godt.
Jeg gav dig de vagtsomme øjne
på dem skal du kendes igen,
og møder du en med det samme blik
skal du vide, han er din ven.
Fløj du så vidt over lande
voksede du fra din ven?
- Jeg er din barndoms gade
jeg kender dig altid igen.

Tove Ditlevsen, 1943

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Humanitært 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
k-und-m.kuehl@t-online.de

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

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

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

Kerstin Reich
Achter de Möhl 3
24955 Harrislee
0172 428 09 04
kerstin.reich@dksund.de

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

Karin Kolster
Husumer Str. 73
24941 Flensburg
0461 - 9 68 52

Eva Schrøder
Hedwig-Marggraff-Str. 5 c
24955 Harrislee
0461 - 700 26 15
eva.harrislee@web.de
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Sekretær
Helga Dittrich
SSF Flensborg by
Schiffbrücke 42
0461 - 14408126
helga@syfo.de
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