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Kære alle,

her kommer så Det Humanitære Udvalgs nye folder med
programmet for efteråret 2017

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. 

Bankforbindelse: 

Union Bank IBAN: DE96215201001000002247
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Folkemødet i Ribe
Onsdag den 20. september 2017 kl. 14.30

på	Flensborghus

Sognepræst Signe von Oettingen fortæller om 
begivenhederne ved Folkemødet i Ribe

I oktober afholder Ribe Stift et folkemøde i anledning af 
reformationsjubilæet. Foredrag, udstillinger, koncerter etc. vil 
tage udgangspunkt i vigtige samfundsmæssige og menneskelige 
spørgmål anno 2017.

Denne eftermiddag skal gerne virke som en appetitvækker til turen 
til Ribe den 14. oktober 2017. Sognepræst Signe von Oettingen 
fortæller om de begivenheder og muligheder, dagens program 
byder på.

Entré 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126
senest fredag den 15. september 2017
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De 3 Fløjter
Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 14.30

på	Flensborghus	

Entré	inkl.	kaffe	4,00	€
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126
senest fredag den 29. september 2017

Der venter publikum en veloplagt og inspirerende oplevelse, når 
der inviteres til koncert med ”De 3 Fløjter”. Repertoiret er publi-
kumsvenligt og favner både det folkelige og det etablerede øre 
i kraft af de fremragende arrangementer lavet eksklusivt til De 3 
Fløjter af Steve Dobrogosz.
De kendte klassiske værker har fået et løft og et lille tvist, der 
tilsammen med den unikke sammensætning af tre forskellige fløj-
tetyper: tværfløjte, alt-tværfløjte og bas-tværfløjte, åbner for et in-
tenst og nærværende rum.
Herudover bliver værkerne præsenteret i en levende og hjertelig 
atmosfære.

    Birgitte Moos Farsø   -    Susanne Klausen    -     Birgit Sofia Kjær 
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Flensborg, Sønderjylland
og De Vestindiske Øer

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 14.30
på	Flensborghus

Foredrag	ved	Mogens	Rostrup	Nissen	
og	Klaus	Tolstrup	Petersen

Entré	inkl.	kaffe	4,00	€
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126
senest fredag den 6. oktober 2017

De Vestindiske Øer blev for 100 år siden solgt til USA. 
Mogens Rostrup Nissen, som er leder af Studieafdelingen i Flens-
borg fortæller om kolonihistorien og om tiden efter salget i 1917. 

Klaus Tolstrup Petersen, lederen af Den Slesvigske Samling, 
fortæller om Flensborgs og Sønderjyllands vinkler på kolonitiden.
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HØJSKOLFERIE I HVIDE SANDE – ved Vestkysten.

Onsdag 27. september til søndag den 1. oktober 2017

5 spændende dage fulde af oplevelser i Autentiske Hvide Sande. 

Spis lokalt, bliv blæst igennem, nyd den barske natur, SMAG på 
Vesterhavet, oplev fiskerimiljøet og det lokale liv med den gode 
historie.

Vi bor på Sømandshjemmet i Hvide Sande, der er fuld forplej-
ning og masser af oplevelser.

Pris 2790 kr for alle dage uden drikkevarer

Elsebeth og Susanne, som er ide` kvinderne bag Højskoleferien, 
er med alle dage og kan kontaktes for spørgsmål eller tilmelding. 

Susanne på + 45 2126 6366 (efter kl. 16)
Elsebeth på + 45 2331 2982

Kig mere på hjemmesiden www.autentiskehvidesande.dk

Annonce
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Tur	til	Folkemødet	i	Ribe
lørdag den 14. oktober.

Afg. fra Lornsendamm i Flensborg  kl.   8.00
Retur	fra	Ribe		 	 	 	 	kl.	17.30

Hele dagen er der et varieret program overalt i byen med fore-
drag og debatter, sang og musik, spændende udstillinger, film- og 
teaterforestillinger, og der er gratis adgang til alle arrangementer.

For egen regning kan man i løbet af dagen styrke sig i byens 
mange små og store restauranter, men man kan også - under 
folkekøkkenlignende forhold - få et godt og solidt måltid mad til 
en meget rimelig penge.

NB! Onsdag den 20. september kl. 14.30 vil Signe von Oettingen 
på Flensborghus fortælle om folkemødet og i særlig grad berette 
om lørdagens program.

Bindende	tilmelding	til	turen	senest	mandag	den	9.	oktober	
til Bysekretariatet, tlf. 0461 14408126.

Pris	-	som	kun	omfatter	transporten	-	pr.	person	10,00	€.
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Spil-Dansk-Dag
for vestkystens seniorer

Torsdag den 2. november 2017 kl. 14.30
på	Husumhus,	Husum

Den danske sangskat - og dermed højskolesangbogen - er ikke en 
tilstand, men en proces. Det bliver tydeliggjort, når 60+ medlem-
merne fra Husum og Ejdersted amter mødes på Husumhus på 
Spil-Dansk-Dagen.

Her vil Knud Ramm-Mikkelsen, der er formand for SSF´s kultur-
udvalg, sammen med Lisbeth Ramm-Mikkelsen fortælle om nogle 
af de nyeste sange i højskolesangbogen.

Hvad er det, der gør en forholdsvis ny sang til en klassiker? Hvad  
kvalificerer den til at komme med i højskolesangbogen sammen 
med nogle af Jeppe Aakjærs, Skjoldborgs og Grundtvigs sange?

Der bliver naturligvis også lejlighed til at synge et par af sangene, 
ligesom der serveres kaffe og kage.

Der tilbydes transport fra Tønning, Frederikstad, Hatsted og Bredsted

Kontakt	Amtssekretariatet	i	Husum,	tlf.	04841	2612
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Foredrag med Siegfried Matlok
Dansk - Tysk
Fortid	-	Nutid	-	Fremtid

Onsdag den 8. november 2017 kl. 14.30 
på	Flensborghus

Siegfried Matlok er født i Flensborg og uddannet journalist. I 40 
år har han været på det tyske mindretals avis ”Der Nordschles-
wiger”. Sideløbende har han i 20 år været leder af det tyske min-
dretals sekretariat i København.

Entré	inkl.	kaffe	4,00	€
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126
senest fredag den 3. november 2017
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På tur ....
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Formiddagsbiffen
”Nøgle	hus	spejl”

Onsdag den 6. september 2017 kl. 10.00
på Flensborg Bibliotek, Flensborg

Resumé: Lily og Max har været gift i 
mere end 50 år. De bor nu på plejehjem 
sammen, hvor Max kan få professionel 
pleje efter en voldsom hjerneblødning. 
Lily har længe tilsidesat sine egne behov 
og længes efter nærhed. Da en mand, 
kendt som ”Piloten” flytter ind ved siden 
af, bliver Lily charmeret af hans livsglæde. 
Men hverken hendes familie eller de 
andre beboere på plejehjemmet kan 
acceptere hendes nye ven. Misforstået 
af sin familie og fanget på plejehjemmet 
med Max beslutter Lily sig for at flygte fra 
sit usynlige fængsel og kæmpe for retten 
til at bestemme over sit eget liv.

Entré 2,00 €
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Læs	Bogen	-	se	filmen	
på Flensborg Bibliotek

De respektive bøger kan lånes på biblioteket.

Onsdag den 27. september 2017 kl 15.00
Karen Blixen: Den afrikanske farm

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 15.00
Evelyn	Waugh:	Gensyn	med	Brideshead

Onsdag den 29. november 2017 kl. 15.00
Erich	Maria	Remarque:	Intet	nyt	fra	vestfronten
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Vandringer i Grænselandet
Alle ture starter fra Exe kl. 9.30 præcis. 

Skulle EXE være optaget, startes der fra Lornsendamm. 
Turene omtales i ”Sydslesvigkalenderen” i Flensborg Avis. 

Her vil eventuelle aflysninger også blive meddelt.

Turledere:  
Gregor Rölke og Angelika Christensen (04608/6770)              
Leif Volck Madsen (0461/3183994)

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

Fredag	den	25.	august:	Bjergskov	og	Hostrup	Sø
Bjergskov er et af de få helt uberørte landskaber i Danmark. Det er et område, 
der gennem århundreder har været brugt til græsning, og det har aldrig været 
pløjet op.
Derfor er overdrevet også en af de mest artsrige naturtyper, vi har, - og derfor 
er det dejligt, at vi med os på turen har Carsten Jonassen som en naturkyndig 
vejleder.
Vi slår også et smut ned om den smukke Hostrup Sø. Ialt knap 5 km
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Fredag	den	13.	oktober:	Rundt	om	Slivsøen	ved	Hoptrup
Slivsøen er Sønderjyllands nyeste og alligevel landsdelens 3. største sø. Den 
er blevet genetableret i 2004, efter at den i næsten 50 år har været udtørret 
og brugt som landbrugsjord. Der er et rigt fulgeliv i og over søen. 
Turen er forholdsvis lang, ca. 9 km, men der er gode bænke undervejs.

Fredag den 17. november 2017: Sønderhavskovene
Efterårets sidste tur finder sted i Sønderhavskovene. Den flotte bøgeskov står 
i et bakket moræneterræn, og ad gode skovveje (mestendels!) passerer vi 
langdysser og kæmpehøje, der melder, at her har der boet mennesker i årtu-
sinder. Vi går tilbage til Sønderhav ad Gendarmstien langs Flensborg Fjord.
Ca. 7 km lang

Fredag	den	15.	september:	Frørup	Skov	og	Treene	
I det afvekslende morænelandskab starter vi på P-pladsen ved den gamle grus-
grav, følger Treene, går gennem naturreservatet Ihlsee og ad den smukke øst-
lige hærvej gennem Frørup Bjerge tilbage til P-pladsen.
Ialt knap 7 km



 

Temaophold på 
Bennetgaard 2017

Som noget nyt er det nu muligt at komme på spændende temaophold på Ben-
netgaard af 5 dages varighed fra mandag til fredag, eller 4 dage fra fredag til 

mandag.

Der vil være fuldt program hver dag med musik, underholdning, foredrag, 
kreativt arbejde, motion og flere køreture til diverse seværdigheder m.m.

Der vil være forskellige dygtige undervisere og foredragsholdere samt guider 
på flere af turene.

Der vil blive serveret lækre danske retter af friske råvarer. Mad vil være tilpas-
set efter årstiden og temaerne på holdene.

Informationer og tilmelding hos

Dansk	Sundhedstjeneste	for	Sydslevig	e.V.
som formidler opholdene:

tlf.: 0461 570580
mail:	info@dksund.de

Læs nærmere på:
www.dksund.de
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Gottorp- og Rendsborg/Egernførde amt
27.	september	2017	-	Slesvighus

Flensborg amt
11.	oktober	2017	-	Flensborghus

Flensborg by
12.	oktober	2017	-	Flensborghus

Underholdning Flensborg amt og Flensborg by:
Duborg	elever	under	ledelse	af	Frøya	Gildberg

Desuden	venter	der	en	tombola	og	et	veldækket	kaffebord.

Tilmeld dig venligst hos dit stedlige sekretariat.

Gottorp amt tlf.: 04621 23888
Flensborg amt:  tlf.: 0461 14408 155 eller 156
Flensborg by:  tlf.: 0461 14408 125, 126 eller 127

           Seniorernes 
        amtsfester i 
             Sydslesvig
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”Støttekredsen ved Dansk Alderdoms-
og Plejehjem i Flensborg”

For os i mindretallet er det et privilegium, at vi har vort eget danske alder-
doms- og plejehjem. Vi kan alle være med til at gøre livet på hjemmet lysere  
og lettere ved at komme med friske pust udefra i form af underholdning og  
beskæftigelse.

Dertil blev Støttekredsen sat i gang i 1993 med det ene formål:
At være til opmuntring og glæde for beboerne, og at række en hjælpende hånd, 
hvor der er brug for det.

Støttekredsen	har	med	årene	udviklet	sig	og	kan	i	dag	tilbyde:
Eftermiddagshygge og aftensammenkomster med underholdning.
Støttekredsens medlemmer hjælper til med borddækning og kaffeudskænkning 
m.m.

-  Hjælp ved hjemmets årstidsfester
-		Flere	aktiviteter	i	julemåneden
-		Hjælp	ved	små	udflugter	i	sommerhalvåret
-  Hjælp ved lottospil, basarer, SSFs fester for seniorer
-  At være besøgsven m.m.
-		Et	fast	ugeprogram	med	sang,	spil	og	en	meget	aktiv	kreativgruppe

Vort arbejde favner bredt, og ideer modtages gerne. Vi vil gerne være flere og 
vil gerne have nogle mænd med. Der er efterhånden flere mænd på hjemmet, 
der kunne have gavn af mandlige samtalepartnere, kortspillere, oplæsere eller 
hvad, man kan tilbyde.
Kan du bidrage med håndarbejder til vore basarer, modtages det gerne.  
Støttekredsen afholder 4 årlige planlægningsmøder, hvor man kan plotte sig ind 
på det, man selv synes man har tid og kræfter til.

											Støttekredsen	har	brug	for	dig!

Er du interesseret, så kontakt hjemmet eller 
Støttekredsens formand Kæthe Kühl, tlf.nr. 0461 9957776
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Adventshygge
på Flensborghus

tirsdag den 12. december  
kl. 14.30

Underholdning: Svøbsk
forførende folkemusik 

med en klang af tidløshed.

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

         Entré inkl. kaffe og kage 4,00 €
     Tilmelding til Bysekretariatet.

        tlf. 0461 14408 126 
        senest fredag den 8. december 2017
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Russisk	-	Studiekreds
efterår 2017

Tirsdage	kl.	10.00	i	Ansgarkirkens	menighedshus.

Start:           tirsdag den 12. september 2017
Studiekredsleder:	Kirsten	Jensen
Mail:	 	 								kirstensuna@gmail.com

Vi læser korte 
russiske	noveller,	
eventyr, reklamer 
og lidt fra Biblen.

Stolegymnastik
i mødelokalet på Nerongsalleé 27 A

Torsdage fra kl. 9.00 - 10.00
Instruktør: Edel Linke, tlf. 0461 - 6 57 33

Start: torsdag, den 7. september 2017

Pris: 35,00 € for 14 timer

   Пушкин
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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 6. september 2017

Pris: 40,00 € for 16 timer

Folkedans for seniorer 
med Inger Marie Christensen

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.

Flensborghus	kl.	14.30
14.09., 19.10., 16.11. og 30.11.2017

Pris: 4,00 € pr. gang
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   VÆRESTEDET     
   på Flensborghus

   har åbent hver tirsdag 
   kl. 14.00 til kl. 17.00
   
   1. gang i det nye år: 5. september  2017

        Program: se Flensborg Avis´mødekalender

Værestedet venter på DIG!
Er du god til at organisere? Har du lyst til at være med i planlægning af  
udflugter, spilleeftermiddage etc.? Så er det helt præcis dig, vi alle venter på!  
Værestedet leder efter en primus motor, som på frivillig basis har lyst til, at  
organisere 3 timer om ugen med en dejlig, lille gruppe pensionister. 

Alle er hjertelige velkomne.

Aktive Pensionister
Der er to hold - et onsdagshold og et torsdagshold.
Mødestedet er Tønnsenhuset, Aabenraagade 49, Flensborg 
og mødetidspunkt kl. 9.30 til lidt i 12.

Onsdagsholdet ledes af Eva Schröder, tlf. 0461 - 7 00 26 15, 
og strækker sig over 10 x 2 timer, ialt 20 timer. Pris: 50,00 €
Første gang: onsdag den 27. september 2017 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: 50,00 €
Første gang: torsdag den 14. september 2017 kl. 9.30.

Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.



Lille frøken Efterår 
med det røde silkehår 
tripper ensomt gennem natten 
med et svanedun i hatten.

Blade daler stille ned. 
Gult er havens blomsterbed. 
Blomster lukker deres øjne. 
Snart står alle træer nøgne.

Gennem havens stilhed går 
lille frøken Efterår. 
Hendes gule kjole flammer 
som en sol bag skovens stammer.

Faldt en tåre på din kind, 
du, som samler frøkorn ind 
for at gemme dem til sommer 
når din glade søster kommer?
 
Halfdan Rasmussen



Humanitært Udvalg

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

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:		 Susanne	Schießl,	SSF	Flensborg	by	&
	 Layout	&	Copy,	Flensborg
SSF Flensborg by / Dansk Generalsekretariatet

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

Bente Petersen
Norderstr. 78
24939 Flensburg
0461 - 2 51 03
c.c.petersen@t-online.de

Birgit Messerschmidt
Ballastkai 7
24937 Flensburg
0461 - 4 30 85 58
birmes@hotmail.de

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

Sekretær
Susanne Schießl
SSF Flensborg by 
Schiffbrücke 42
0461 - 14408126
susanne@syfo.de

Fotos: SSF og google.dk, hvis ikke andet er nævnt. www.syfo.de


