
Efterår 2014

  
 . Ekskursion - Aarø
 . Foredrag
 . Adventshygge
 . Film
 . Amtsfester
 . Vandreture
 . Pensionistgymnastik
 . Seniordans
 . Aktive Pensionister
 . Værestedet



Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Kære alle,

her kommer så Det humanitære Udvalgs 
nye folder med programmet for efteråret 2014.

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. 

Bankforbindelse:
Union Bank 
Kto.-nr.: 1000002247
BLZ:   21520100
IBAN: DE96215201001000002247

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



Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest den fredag den 29. august 2014 (først-til-mølle-princippet)
 

”EKSKURSION 
TIL AARØ”

onsdag den 03. september 2014, 
kl. 10.30 fra Lornsendamm

Vi beder om bindende tilmelding (kun enkelte pladser tilbage) 
til ekskursionen senest den 29.08.2014.
Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen for turen er indbetalt en-
ten kontant på bysekretariatet i Flensborg, eller overført på konto nr. 
1000002247 i Union-Bank BLZ 21520100, mærket ”Ekskursion Aarø og 
navn”.

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:

-  Med hjuldamperen ”Helene” gennem Haderslev Fjord til Aarø.   
   (Under sejlturen serveres middagen.) 
-  Besøg på ”Vingården” (foredrag og vinsmagning).
-  Spadseretur  (også transportmulighed).
    til ”Brommersgård (her serveres kaffen).
-  Færgen bringer os til Aarøsund, hvorfra bussen kører 
   til Flensborg (i Flensborg ca. kl. 18.00).

Pris:  55,00 € per person - alt inkl.
 (Der er mulighed for at søge 
 om tilskud! )

Aarø - Lillebæltets perle.
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”Vestkysten tilbyder
en udflugt til søs”

Onsdag den 03. september 2014

Vi sejler med Adler-Schiffe fra Eidekai i 
Tønning klokken 12:45. Der går naturlig-
vis bus fra Bredsted, Hatsted, Husum og 
Frederiksstad og - hvis der er tilslutning 
til det - taxabus fra Skt. Peter og Gar-
ding. 

Turen går til stemmeværket og slusen 
ved Ejdermundingen - af de fleste kendt 
som Sperrwerk. På vej ned ad floden 
trakterer vi med en portion suppe. 

Vi forsøger at skaffe noget guidning der, 
men det er endnu ikke helt sikkert. 

Sikkert er det derimod, at vi derfra kører 
med bus tilbage til Tønning, hvor der ser-
veres kaffe og kage i Skipperhuset. Her 
vil højskolelærer Lars Sørensen fortælle 
om søfartens betydning for Ejderen og 
for Tønning By. 

Pris for dette arrangement er 12 euro, in-
klusive suppe, kaffe og kage, bådfart og 
bustransport. 

Tilmelding senest 13. august 2014
tlf. 04841 2612, 
Dansk Sekretariat Husum 

(fotos: Peter Hansen)

Så til søs!
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”En eftermiddag med 
justits- kultur- og 
europaminister

Anke Spoorendonk”
Mandag den 08. september 2014

kl. 15.00 på Flensborghus

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 05. september 2014

I samarbejde med Lærerforenin-
gens Pensionistudvalg tilbyder det 
Humanitære Udvalg en eftermid-
dag med Anke Spoorendonk. 

Anke Spoorendonk er Slesvig-
Holstens justits-, kultur- og europa-
minister og viceministerpræsident 
siden 12. juni 2012. Hun har tidlige-
re været gruppeformand for SSW-
gruppen i landdagen i Kiel.

Landdagen i K
iel
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”Formiddagsbiffen”
Onsdag den 25. september 2014 

kl. 10.00 på Dansk Centralbibliotek
ved Mikael Olsen

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 19.09.2014

Resume
Den danske film ’Det grå guld’ handler om 
det ældre ægtepar Anette (Birthe Neu-
mann) og Holger (Lars Knutzon). 
Parret bliver tvunget til at forlade deres lej-
lighed, fordi hele bygningen skal laves om 
til ungdomsboliger, og da Anettes gamle 
dansepartner fra teenagetiden, John (Kurt 
Ravn), samtidig bliver sagt op fra sin stilling 
i banken, begynder trekløveret at planlæg-
ge et bankrøveri for at få råd til at tilbringe 
resten af deres dage under sydens sol. 
Men ingen af dem har nogensinde haft en 
pistol i hånden, og kuppet er næsten dømt 
til at gå galt...
Den danske instruktør Shaky González 
(med chilensk baggrund) er nok mest kendt 
for sin delvise hyldest til ’From Dusk Till 
Dawn’ (1996), nemlig vampyrfilmen ’Nat-
tens engel’ (1998). 
’Det grå guld’ har Birthe Neumann, Kurt 
Ravn og Lars Knutzon i hovedrollerne. 
Neumann har tidligere medvirket i en lang 
række danske film, bl.a. ’Festen’ og ’Sol-
kongen’, Ravn slog sit navn fast i ’Matador’, 
og Knutzon kunne fx ses i ’Kun en pige’ 
(1995), som han modtog en Bodil for.
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”Seniorernes efterårs-
amtsfest i Sydslesvig”

Gottorp- og Rd-Egf. amt 07.10.2014 - Waldschlößchen, kl. 15.00
Flensborg amt  08.10.2014 - Flensborghus,     kl. 14.30
Flensborg by   09.10.2014 - Flensborghus,      kl. 14.30

Der venter underholdning,  en tombola 
og et veldækket kaffebord. 

Venligst tilmeld dig hos dit stedlige sekretariat,
hvor du kan købe billetter.

Gottorp amt   04621 23888
Rd-Egernførde amt  04351 2527
Flensborg amt   0461 14408155
Flensborg by   0461 14408126
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Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest torsdag den 02. oktober 2014

I den engelsktalende verden er der en levende 
tradition for at skrive sange om Første Verdens-
krig. Endnu i dag, næsten 100 år efter krigens 
udbrud, bliver der i England, Skotland, Irland, 
Canada, Australien og New Zealand skrevet 
sange om ”The great War” 1914-1918. Hvad 
får moderne sangskrivere til at skrive sange 
om Passchendaele, Somme og Gallipoli? Og 
hvorfor er det navnlig i den engelsktalende del 
af verden, at denne tradition lever? I foredraget 
vil René Rasmussen med udgangspunkt i san-
gene fortælle om krigen, de mytologiske slag, 
musiktraditionen og den identitetsskabende 
betydning, Første Verdenskrig fik for navnlig de 
tidligere britiske kolonier.

Onsdag den 08. oktober 2014 kl. 14.30 
på Dansk Centralbibliotek

Et foredrag ved museumsinspektør · Sønderborg Slot, 
René Rasmussen, med musik (selvproducerede videoer 

til digital musik). 

”The green Fields of France - 
Første Verdenskrig i musikken”
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”Spil Dansk Dagen 
for seniorer”

Trioen ”Fars Grise” synger 
for og med os. 

Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 14.30 
på Husumhus

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

Bustransport fra Bredsted, Hatsted, 
Tønning og Frederiksstad. 

Kaffe og kage.

Repertoire består bl.a. af skotsk, 
irsk og nordisk folkemusik, bal-
kan-musik, egne kompositioner, 
sange fra højskolesangbogen 
samt popmusik fra de gode 
gamle og nyere dage af bl.a. 
John Mogensen, Lars Lilholt og 
Kim Larsen.
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Gilbert and Sullivans uforglemme-
lige operette ”H.M.S. Pinafore” har 10  
solister, et stort kor og orkester, men 
i denne udgave, med undertitlen ”det 
hele sejler” , synges og spilles alle rol-
ler af operasangerne Hans Dueholm 
og Jakob Næslund Madsen. Orkestret 
er Figaros faste husorkester OneBig-
Man Symphony Orchestra i skikkelse af 
pianist Allan Dahl Hansen som eneste  
orkestermusiker. Og de skifter kostu-
mer, roller og tonearter, hurtigere end 
publikum når at blinke.
Fra admiralen Sir Joseph Porter til 
bøs Dick Dødøje over til forelskede 
Ralph Rackstraw, den ligeså forelskede  
Josephine, den stolte kaptajn Corcoran, 
et kor af solide søfolk og ikke mindst 
den ældre heltinde Lille Forglemmigej.
HMS Pinafore er gennemsyret af Gilbert 
& Sullivans nonsenshumor og respekt-
løse gøren nar af engelske traditioner, 
stolthed over flåden (med en overad-
miral, som aldrig har været til søs) og 
snobberiet.  Den passer derfor perfekt 
ind som den 4. forestilling fra Dueholm, 
Næslund og Dahl Hansen, og deres be-
handling af klassikerne, en behandling, 
som de selv kalder ”med respektfuld re-
spektløshed”.

”HMS Pinafore ... 
   det hele sejler”

Onsdag den 12. november 2014 kl. 15.00
på Flensborghus

”Tåretrillende morsom - fra få minutter inde i 1. akt rullede latteren”

Forestillingen arrangeres i 
samarbejde med SSFs kultur-
afdeling, billetter kan købes på 
Bysekretariatet, eller via 
www.ssf-billetten.de

Der er kun begrænset
mulighed for parkering i 
Flensborghus´s gård. 

Entré, inkl. kaffe: 8,00 €
Varighed: 120 min.
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”Willy-August 
Linnemann 100 år”

Annegret Friedrichsen er 
magister i litteraturvidenskab 
og Ph.D, forskningsbibliote-
kar og forfatter.  Hun har skre-
vet såvel fiktion som faglitte-
ratur, senest har hun sammen 
med Johan de Mylius udgivet 
den aktuelle bog ”Lys over 
Linnemann” (2014).

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 14. november 2014

Onsdag den 19. november 2014 kl. 14.30 
på Flensborghus

Willy-August Linnemann (1914-1985) er til dato den mest anerkendte, 
prisbelønnede og læste danske forfatter fra Sydslesvig. Skønt Linne-
mann i sit voksenliv boede i Danmark og i flere sydeuropæiske lande, 
vendte han i sit skønlitterære forfatterskab hele tiden tilbage til det 
sted, hvorfra hans rejse tog sin begyndelse: Grænselandets landska-
ber, Harreslev-egnen og ikke mindst fjordbyen Flensborg. Han fik sit 
store gennembrud med fembindsværket ”Bogen om det skjulte ansigt” 
(”Europafortællinger”), hvis originale historier udspiller sig i og omkring 
Flensborg.  I anledning af 100-året for Linnemanns fødsel fortæller An-
negret Friedrichsen om forfatterens liv og værk og giver eksempler på 
Flensborgs betydning for og i Linnemanns bøger.

Linnemanns Flensborg
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”Læs bogen - se filmen”
En blanding af ældre og nyere litterære klassikere 

samt film ca. fra 1950 - 2010 
ved Viggo Böhrnsen Jensen 
på Dansk Centralbibliotek. 

01. oktober  Graham Greene -  Den tredje mand
15. oktober  John Fowles -   Den franske løjtnants kvinde
05. november  Charlotte Bronté -  Jane Eyre
03. december  Milan Kundera -  Tilværelsens ulidelige lethed

De respektive bøger kan lånes 
på Dansk Centralbibliotek.

Onsdage kl. 15.00
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 Teater Sydslesvig - efterår 2014

  Café Liva
  Den sidste turist 
  Ti 09.09.14 • 20:00 • Harreslev Danske Skole, Harreslev

  Jesper Lundgaard
  Sinatra
  Sø  21.09.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

   Teatret Møllen
  Guldgraveren
  Ti 28.10.14 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig

   Den Jyske Opera
  La bohème 
  To 06.11.14 • 19:30 • Idrætshallen, Flensborg

   Uppercut Danseteater
  I Am & Differences
  Lø  08.11.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

  Figaros
  HMS Pinafore
  On 12.11.14 • 15:00 • Flensborghus, Flensborg

  Nørregaards Teater
  En blærerøvshistorie 
  On 26.11.14 • 20:00 • Husumhus, Husum

Billetter • Abo + 49 (0)461 - 14408 125 
    Birthe Hein-Richter 
    birthe@syfo.de

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter Flensborg 
eller ved indgangen

Foto: H. Sørensen
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Adventshygge
onsdag den 10. december 2014 kl. 14.30 
på Flensborghus.

Underholdning: 
Flemming Nees, forstander på Nr. Nissum      
Seniorhøjskole,  med  foredraget 

”Små sammenhænge i de store linjer”. 
Causerier over livet som mønsterbryder 
blandt verdens lykkeligste folk. 

Vær med, og kom i julestemning, 
når Flensborghus har pyntet op til jul. 

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 05. december 2014 

Jul i Sydslesvig 
2014
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Vandringer i 
Grænselandet

Alle vandringer starter fra Exe kl. 9.30. Skulle Exe være optaget, startes dog fra 
Lornsendamm. Turene omtales i ”Sydslesvigkalenderen” i Flensborg Avis. Her 
vil ændringer og 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 26.08 Varnæs Hoved
Fra ”Den gyldne Løve” følger vi stien langs kysten rundt om Varnæs hoved, en 
flot tur, som tidligere har været på programmet. Langs Skovsøen går turen forbi 
Rævebjerg tilbage til udgangspunktet. 6-7 km

Tirsdag den 30.09 Hindemade og Pamhule Skov
Vandringen starter ved Haderslev Dams vestlige ende (Damende) og vi runder 
Hindemade (udtales lokalt Hindemaj), et genopretningsprojekt som vi tidligere 
så det i Slivsø. 1994 blev området igen sat under vand, og der er skabt et  
attraktivt naturområde i forbindelse med Pamhule Skov og Dyrehaven. 5-6 km

Tirsdag den 21.10 Fra Egernsund til Brunsnæs
Vi fortsætter vor vandring langs Gendarmstien. På vej til det gamle færgested 
Brunsnæs passerer vi Cathrinesminde Teglværk (museum). I begyndelsen af 
1800-tallet lå her 8 teglværker. 6-7 km

Tirsdag den 18.11 Frøruper Bjerge
Vi slutter året med en god gammel kending: det afvekslende moræne-landskab, 
som istiden skabte for ca. 12000 år siden ved Frørup. 5-6 km
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”Russisk for fortsættere 
efterår 2014”

Tirsdag kl. 10.00 - 11.30, start tirsdag den 09. september 2014
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal, Aabenraagade 25
ved Kirsten Jensen, telefon 0461-90 93 257

 
 снег            дождь

Vi begynder året med lidt repetition af noget af det tidligere indlærte,  
men fortsætter sideløbende hermed med nye lektioner i læsebogen 
og små noveller. Vi snakker russisk og skriver øvelser. Efter behov 
gennemgås grammatiske emner.

Kurset strækker sig foreløbig over 10 gange a 2 lektioner, men hvis 
der er interesse herfor, kan vi fortsætte i foråret 2015.

ветер инструктор
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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. 09.30 - 10.30
Instruktør: Edel Linke, tlf. 0461 - 6 57 33

Start: onsdag den 17.09.2014 

Pris: 30,- euro for 12 timer

Seniordans med Signe Andersen 
om torsdagen

Flensborghus kl. 14.30
11.09., 18.09., 23.10., 06.11., 

20.11., 04.12.

Pris: 4,- euro pr. gang
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   VÆRESTEDET     
   på Flensborghus

   har åbent hver tirsdag 
   kl. 14.00 til kl. 17.00
   
   1. gang efter ferien: 05.08.2014
   Program: se Flensborg Avis´mødekalender

Billard for pensionister
Hvem har lyst til, at være med i vores billardklub? Der står to borde til rådig-
hed, 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 24.09.2014 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 02.10.2014 kl. 9.30.

Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.
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Humanitært Udvalgs 
medlemmer:  

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

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

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

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

Sats:  Helga Dittrich, SSF Flensborg by &
 Layout & Copy, Flensborg
SSF Flensborg by / Dansk Generalsekretariatet

Kæthe Kühl
Alt Frösleer Weg 8
24955 Harrislee
0461 - 9 95 77 76
k-und-m.kuehl@t-online.de

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

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

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

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

www.syfo.deFotos: google.dk, hvis ikke andet er nævnt.


