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Ekskursion - Nordstrand
Foredrag
Adventshygge
Amtsfester
Vandreture
Pensionistgymnastik
Seniordans
Aktive Pensionister
Værestedet

Kære alle,
her kommer så Det humanitære Udvalgs nye folder med
programmet for efteråret 2013.
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.

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

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Vestkysten tilbyder
en udﬂugt til Rendsborg”
Torsdag den 22. august 2013

Kaffe i Ejderhuset og velkomst ved
et amtsstyrelsesmedlem, som også
vil berette om husets historie.
Derefter fortæller Joachim Martin om
Kieler-kanalens historie og betydning
for søfarten mellem Nord- og Østersø.
Vi afslutter med en svævefærgetur
over kanalen.

Foto: Flensborg Avis

Få ﬂere informationer under
tlf. 04841-2612,
Dansk Sekretariat Husum

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”EKSKURSION
TIL NORDSTRAND”
onsdag den 04. september 2013,
kl. 8.30 fra Lornsendamm

Nordstrand blev dannet under en stor stormﬂod i 1634. Før var øens
område en del af øen Strand (eller Gammel Nordstrand). Under stormﬂoden 1634 forsvandt tre fjerdedele af øen Strand i havet. Tilbage blev
øerne Nordstrand, Pelvorm, Sydfald og Nordstrand Mor. Siden 1934 har
øen igen en fast forbindelse med fastlandet. Nordstranddæmningen er
2,5 km lang. I 1987 blev kogen Beltringherred Kog inddiget, og derved
blev øen til en halvø (Wikipedia).
Vi beder om bindende tilmelding til ekskursionen inden den 28.08.2013.
Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen for turen er indbetalt enten kontant på bysekretariatet i Flensborg, eller overført på konto nr.
1000002247 i Union-Bank BLZ 21520100, mærket ”Ekskursion Nordstrand”.
Skulle man blive forhindret i at deltage f.eks. på grund af sygdom, vil
det indbetalte beløb kunne refunderes ved afbud senest en uge før
arrangementet.
Program
• Svesing KZ-lejr
(vores guide - Anders Schaltz Andersen ta´r imod os)
• Turen forsætter til Husum - her fælles spisning i ”Osterkrug”
• Nordstrand - her fælles kaffebord
Pris:

40,00 per person - alt inkl. (eksklusiv drikkevarer)

Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest den onsdag den 28. august 2013 (først-til-mølle-princippet)
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Præsentation af
Porcelænskvinden”
Onsdag den 18. september 2013
kl. 14.30 på Flensborghus

Annegret Friedrichsen fortæller om og
læser op af kortromanen ”Porcelænskvinden”.
”Porcelænskvinden” er en psykologisk
spøgelsesfortælling om skæbnemøder
på tværs af alder og århundreder, som
udspiller sig på Kunstindustrimuseet
(Designmuseum Danmark) i København
- med scener fra 1820’ernes Flensborg.
Annegret Friedrichsen er opvokset i Sydslesvig og bor i dag i København. Hun er
mag.art., ph.d. og forskningsbibliotekar.
Ud over faglitteratur har hun udgivet en
tysk digtsamling og tre danske børnebøger
og i 2012 udkom hendes prosadebut for
voksne, ”Porcelænskvinden”.
Foto: Martin Sørens

www.annegretfriedrichsen.dk

Entré inkl. kaffe: 3,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 13. september 2013
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Seniorernes amtsfest
i Sydslesvig”
Gottorp- og Rd-Egf. amt
Flensborg amt
Flensborg by

24.09.2013 - Waldschlößchen, kl. 15.00
25.09.2013 - Flensborghus,
kl. 14.30
26.09.2013 - Flensborghus,
kl. 14.30

Sopran, Frøya Gildberg, præsenterer
et uddrag af hendes repertoire.
Der venter en tombola og
et veldækket kaffebord.
Venligst tilmeld dig hos dit stedlige sekretariat.

TILMELD DIG TIL BB-LEJREN

den 16.-19. oktober på Christianslyst

SdU´s senioridrætsudvalg inviterer til nogle spændende dage for
bedsteforældre og deres børnebørn i alderen 6 til 10 år.
Online-tilmeldingen er åben til mandag den 16.09.2013 på
www.dgi.dk/201314956001
Nærmere informationer fås hos:
Thorkild Tönnsen (udvalgsmedlem), 0461-46647
eller Christel Bonde (SdU), 0461-14408 217

www.SdU.de
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Ny viden om A.P.Møller
og det dansk-tyske
grænsespørgsmål”
Onsdag den 23. oktober 2013
kl. 14.30 på Flensborghus
Et foredrag ved museumsinspektør,
Museet på Koldinghus, Axel Johnsen

Foredraget giver indblik i ukendte sider af skibsrederens politiske kamp i Danmark og af hans
støtte til Sydslesvig. Ingen enkeltperson har sat så
kraftige ﬁngeraftryk på Sydslesvig som skibsreder
A. P. Møller (1876 - 1965). En lang række institutioner og foreninger i Sydslesvig har i dag til huse
i bygninger, som er ﬁnansieret af ham. Men arven
fra skibsrederen rækker videre end det. Arnold
Peter Møller påvirkede også det danske mindretals politik og selvforståelse.

Entré inkl. kaffe: 3,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 18. oktober 2013

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Spil Dansk Dagen”
Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 14.30
på Husumhus
Basseralle har et bredt repertoire
af gamle sømandsviser,
gårdsangerviser og folkesange.

Duoen Basseralle fra Århus synger og
spiller for, men især med deltagerne,
og er kendt for at få publikummet med
på scenen.
Fotos: Chr. Rasmussen

Duoen betjener sig af instrumenter
som guitar, harmonika, kaffekande,
haveslange, murerbalje og hvad de
ellers kan få fat på.
Få ﬂere informationer under tlf. 04841-2612,
Dansk Sekretariat Husum
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Jordskælvet i Peru 2007”
Onsdag den 13. november 2013 kl. 14.30
på Flensborghus
Genopbygning mellem fremskridt og korruption.
Et foredrag ved Sönke Hansen - ledsaget af billeder.
Foredraget vil handle om genopbygningen af den peruanske by Pisco,
som blev ramt af et voldsomt jordskælv i året 2007. Genopbygingen
af byen har været en langsom og for byens indbyggere ofte skuffende
proces. Fordraget vil bl.a belyse hvilke politiske og strukturelle forhold,
der er ansvarlig for problemerne.

Sönke Hansen (født den 23.10.1978 i Husum) er historiker og gymnasielærer. Han har læst historie og politik på Universität Hamburg, Huntingdon
College (USA) og Universidad Complutense (Spanien). Med sin doktorafhandling blev han færdig i 2010 og den handlede om arbejderklassens
kultur i Lima (Peru) i 1940’erne og 1950’erne. Siden 2008 er han direktør
for Inside Peru, en organisation der organiserer kultur-, sprog- og praktikophold for internationale studerende i Peru. Siden august 2012 arbejder
han som gymnasielærer i historie og samfundsfag på A.P. Møller Skolen
i Slesvig.
Entré inkl. kaffe: 3,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 08. november 2013
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Jul i Sydslesvig 2013

Adventshygge
onsdag den 11. december 2013 kl. 14.30
på Flensborghus.
Underholdning
Aage Augustinus, forstander på Rude
Strand Seniorhøjskole, med foredraget
”En lystvandring i Benny Andersens
forfatterskab”.
Vær med, og kom i julestemning,
når Flensborghus har pyntet op til jul.
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest den fredag den 06. december 2013
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Vandringer i
Grænselandet
Alle ture starter fra Exe kl. 9.30. Skulle Exe være optaget, startes dog fra
Lornsendamm. Turene omtales i ”Sydslesvigkalenderen” i Flensborg Avis.
Her vil ændringer eller aﬂysninger blive omtalt.

Turledere:

Leif Volck Madsen (0461 3183994) og
Torben Kvist (0461 51673)

Pris: 2 Euro pr. person og lidt kørepenge til chaufførerne.
Tirsdag den 20. august : Omkring på Tydal
Vi starter med en vandring på Tydals udstrakte arealer gennem løv- og nåleskove og engarealer ned mod Trenen. Naturligvis bliver der også lejlighed til at
se den nye spejdergård og museet. Tag selv kaffe og brød med, så hygger vi
os efter vandringen.
Tirsdag den 17. september: Vandring ved Slesvig
Gennem ”Tiergarten” ad skovveje i et bakket morænelandskab. Vi vandrer
gennen den skønne Wickeltal og passerer bl.a. et mindesmærke for ”vor store
kejser Wilhelm I” og Kong Abels grav med årstallet 1252. Sidstnævnte døde
dette år, da han forsøgte at få friserne til at betale skat ! 5 - 6 km.
Tirsdag den 22. oktober: Mellem Sønderhav og Sandager
Vi fortsætter vandringen langs Flensborg Fjord på Gendarmstien. Det er et
meget afvekslende afsnit, hvor vi bl.a kommer forbi slugten ved Munkemølle.
Ca. 6,5 km.
Tirsdag den 12. november: Bommerlund Plantage
En rask efterårstur i læ af plantagens træer til et hede- og moseareal, som
kaldes paradiset ! Måske træffer vi en kronhjort ! Vi ser også på Gejlåbroen og
holder en kort andægtig pause ved mindestenen for Bommerlund kro. 4 - 5 km.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Russisk for fortsættere
efterår 2013”
Tirsdag kl. 10.00 - 11.30
Start: tirsdag den 03. september 2013
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal, Aabenraagade 25
ved Kirsten Jensen, tlf.: 0461-90 93 257

Vi har hidtil læst ”Møde i Petersborg” til side 74 samt hele ”Trojka 1”.
I efteråret vil vi forsætte med Trojka 2, samtidig med at vi snakker
russisk om lektionerne og dagligdagen og behandler grammatiske
emner - om fornødent. Skriftligt løses små opgaver og billedopgaver.

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 11. september 2013
Pris: 30,- euro for 12 timer

Seniordans med
Signe Andersen
om torsdagen
Flensborghus kl. 14.30
12.09., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12., 19.12.
Dansk Centralbibliotek
26.09.
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: 13. august 2013
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 11. september 2013 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 03. oktober 2013 kl. 9.30.
Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

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

Lis Hansen
Moltkestr. 35
24937 Flensburg
0461 - 5 70 07 00
lisaagaard@gmx.de

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

Sekretær
Helga Dittrich
SSF Flensborg by
Schiffbrücke 42
0461 - 14408126
helga@syfo.de

Sats:

Helga Dittrich, SSF Flensborg by &
Layout & Copy, Flensborg
SSF Flensborg by / Dansk Generalsekretariatet
Fotos: google.dk, hvis ikke andet er nævnt.

www.syfo.de

