Humanitært Udvalg

Efterår 2018

Amtsfester
Foredrag
Vandreture

Udflugt

Aktive Pensionister
Gymnastik
Værestedet
Let Folkedans

Kære alle
her kommer så Det Humanitære Udvalgs nye folder med
programmet for efteråret 2018.
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: DE96 2152 0100 1000 0022 47
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Sang med Aase Abild
Onsdag den 29. august 2018 kl. 14.30
på Flensborghus

Rigtig mange kender Aase som mangeårig lærer på DuborgSkolen. Især er hun kendt for hendes sangglæde og dejlige klaverspil. Det kulturelle liv med
musik og teater er hendes
store lidenskab. Over årtier
har Aase været utrolig aktiv
inden for mindretallet og er det
stadig. Ud fra de mange oplevelser giver hun os et indblik i hendes spændende liv i
Sydslesvig.

Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126
senest fredag den 24. august 2018
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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IGEN, IGEN, IGEN ......

Udflugt til Tirpitz
Onsdag den 5. september 2018
Sammen med Borgerforeningen i Flensborg indbyder vi til
sensommertur til det spændende museum i Blåvand
Afgang fra p-pladsen Lornsendamm kl. 8.30
Efter en introduktion til det store 3-delte museum - 2. verdenskrig/Rav/Vesterhavet - går vi selv rundt på museet, indtil vi
kl. 12.30 får serveret en Tirpitz-platte, hvorefter der igen er tid
på egen hånd til museet og evt. naturen omkring den.

Ca. kl. 14.00 forlader vi stedet og aflægger på hjemturen et besøg
på Bennetgaard, hvor vi drikker kaffe og får stedets historie.
Ca. kl. 17.00 fortsætter vi mod Flensborg,
Ankomst i Flensborg ca. kl. 18.30

Pris pr. person: 50 €

få
Kun

- alt inkl. bortset fra drikkevarer til middagen
Der er mulighed for at søge om tilskud.

Bindende tilmelding senest onsdag den 29. august
på Bysekretariatet sammen med, at beløbet indbetales
på SSF´s konto:
IBAN: DE 96 2152 0100 1000 0022 47
BIC: UNBNDE21XXX
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
4

ser!

d
e pla
g
i
d
le

Friserne - Friiske
Onsdag den 19. september 2018 kl. 14.30
på Flensborghus
Formand for Friisk Foriining
Bahne Bahnsen fortæller om
frisernes historie og hvordan
foreningen er organiseret i
Nordfrisland i dag.
Flensborg Avis • Foto: Sven Geissler

Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126
senest fredag den 14. september 2018

Vi spiser sammen kom og vær med
Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 12.00
Det Danske Hus i Sporskifte
Mød op til en hyggelig middag i fællesskab. Der vil
blive serveret roemos med kålpølse, hamborgryg
og flæsk og derefter kaffe og småkager. Drikkevarer kan købes.
Pris inkl. kaffe: 10,00 €
Bindende tilmelding senest onsdag den 26. september
på Bysekretariatet tlf. 14408 126 sammen med, at beløbet
indbetales på SSF´s konto:
IBAN: DE 96 2152 0100 1000 0022 47
BIC: UNBNDE21XXX
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Seniorernes amtsfester
i Sydslesvig

Gottorp- og Rendsborg/Egernførde amt
19. september 2018 - Slesvighus
Underholdning: Gruppen Teglsten

Flensborg amt
24. oktober 2018 - Flensborghus
Underholdning: Gruppen Teglsten

Flensborg by
25. oktober 2018 - Flensborghus

Underholdning: The Commitments Souvenirs
Desuden venter der en tombola og et veldækket kaffebord.
Tilmeld dig venligst hos dit stedlige sekretariat.
Gottorp amt		
Flensborg amt
Flensborg by		

tlf.: 04621 23888
tlf.: 0461 14408 155 eller 156
tlf.: 0461 14408 125, 126 eller 127

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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for seniorer
Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 14.30
Husumhus

SSF Ejdersted og Husum amter byder sine seniormedlemmer
velkommen til en gang Spil Dansk på Husumhus.
Vi får besøg af sangerinden Lone Wernblad fra Danmark.
Hun præsenterr egne sange til egen musik.
Stilarterne er folk, bossa og jazz.
Efter hendes korte koncert serveres der kaffe og kage,
og der er naturligvis lejlighed til at sidde og hyggesludre
med hinanden.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Afslutningen af Første Verdenskrig
set fra Slesvig
Foredrag med Mogens Rostgaard Nissen
tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 14.30
på Flensborghus

Billede fra 1917, hvor nordslesvigske soldater mødes ved fronten i Frankrig.

Afslutningen af Første Verdenskrig fik stor betydning for Slesvig.
For med et blev det muligt, at hertugdømmet blev delt, så Nordslesvig kom tilbage til Danmark, mens Mellem- og Slesvig blev
tilbage i Tyskland. Delingen skete efter princippet om "folkenes
selvbestemmelsesret", men forberedelsen af folkeafstemningen
skabte splid mellem de dansksindede sønderjyder, for hvor skulle
grænsen gå? Foredraget drejer sig om den usikre periode fra krigens afslutning til folkeafstemningen var gennemført i februar og
marts 1920.
Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126
senest fredag den 26. oktober 2018
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Kap Horn i verdens største sejlskib”
Foredrag med Søren Stidsholt Nielsen
onsdag den 14. november 2018 kl. 14.30
på Flensborghus

Søren Stidsholt Nielsen som påmønstrede på den firmastede bark STS
Sedov fortæller om sine oplevelser fra livet om bord på et sejlskib med
imponerende dimensioner. 60 meter høje master og sejl, der kan fylde
en hel foldboldbane. Der vises billeder, fakta, film og lyd fra livet om bord.
Der fortælles om søfolkene, windjammernes historie, albatrosser, delfiner, stiv kuling og magsvejr . Passagen om det legendariske Kap Horn,
også kaldet sømandens Mount Everest. Den 1800 sømil lange sejladskurs stik syd i Sydatlanten slutter i verdenssydligste by, Ushuaia.
Søren Stidsholt Nielsen er fra Rudkøbing på Langeland. Han er udlært journalist og har arbejdet i medienbranchen i mange år, bl.a. som
radaktionschef i 25 år på Fyns Amts Avis i Svendborg. I dag er han
redaktør for avisens maritime stof og forfatter af bogen ”Øhavsfærger”.
Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126
senest fredag den 9. november 2018
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Så er det jul igen ....
Onsdag den 12. december 2018 kl. 14.30
på Flensborghus

... og i en dansk sammenhæng har juletiden ikke mindst med
mad og musik at gøre!
Louise Dandanell Ørsted vil fortælle om - og måske give smagsprøver på, - hvad der gennem tiderne er blevet sat på de danske
juleborde.
Jacob Ørsted vil finde de salmer og - ikke mindst - sange frem,
som i generationer er blevet sunget i julen, den mest folkelige
af alle årets højtider.

Entré inkl. kaffe 5,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126
senest fredag den 7. december 2018
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Bowls og tæppecurling!
Tilbring en fornøjelig eftermiddag med at spille bowls og
tæppecurling, samt hygge over en kop kaffe.
Det er gratis fordig.

Tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 14:00 – 17:00
på Flensborghus, Store Sal, Norderstr. 76, 24937 Flensborg
Kontakt:

Rene Lange (rene@sdu.de telefon 0178-4507403)

Tilmelding: Tilmelding skal ske senest den 8. oktober 2018
på e-mail christel@sdu.de eller på telefon 0461-14408217.
Der skal være tilmeldt min. 8 deltagere for at
arrangementet kan gennemføres.

www.SdU.de
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Formiddagsbiffen
”Gud taler ud”

Onsdag den 12. september 2018 kl. 10.00
på Flensborg Bibliotek, Flensborg

kilde: kino.dk

Den danske drama-komedie 'Gud
taler ud' foregår i 1980ernes Risskov. Her vokser Jens og hans to
brødre op under den strenge far Uffe
og den godmodige mor, Gerd Lillian.
Uffe er ekssoldat, arbejder som psykolog og vil gerne tiltales som Gud af
sine børn. Hans metoder i hjemmet
og på arbejdspladsen er dybt ukonventionelle, men hvor hans patienter
forguder Uffe, har hans to ældste
sønner taget af afstand til ham. Kun
mindstemanden Jens er stadig på
faderens side.
Da Uffe pludseligt bliver syg og sætter sig for at skrive en bog, begynder oprøret at ulme på drengeværelserne. Mor Gerd Lillian kæmper alt,
hvad hun kan for at holde sammen
på familien, men det er snart tydeligt at hendes sønner aldrig bliver
voksne, før de har haft et opgør med
”Gud”.
'Gud taler ud' er baseret på den selvbiografiske roman af Jens Blendstrup og instrueret af Henrik Ruben
Genz.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Læs bogen - se filmen
på Flensborg Bibliotek

De respektive bøger kan lånes på biblioteket.

Onsdag 26. september 2018 kl 15.00
Agatha Christie: Mordet i Orientekspressen
Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 15.00
Julian Barnes: Når noget slutter
Onsdag den 28. november 2018 kl. 15.00
Muriel Barbery: Pindsvinets elegance

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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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 31. august 2018: Unewatt
Vi går gennem museumsbyen Unewatt og følger en højderyg, hvorfra
vi får glimt ud over Langballig Ådal og kommer næsten ned til kysten.
Derfra retur til landsbyen langs åen.
Ca. 5,2 km

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Fredag den 21. september 2018:
Soldaterskoven ved Tønder
Rundt i Soldaterskoven med rundvisning på den gamle Zeppelin-bases
område. Vi har bedt om en guidet tur gennem hele området, så vi kan
blive gjort opmærksom på også de mange kulturhistoriske detaljer
Rundvisningen varer ca. 2 timer
Pris for guidningen: 50,- DKK

Fredag den 26. oktober 2018: Hanved Skov
Handewitter Forst - eller Handewitt Busch, som den også hedder i
folkemunde, strækker sig over 590 hektar og er dermed et af de største
sammenhængende skovområder i Slesvig-Flensborg amt.
Den gamle danske kgl. domæneskov var før 1864 næsten dobbelt så
stor. Vi går først på de lige veje i skoven og følger derefter stien i udkanten af den gamle skov med træer som taget ud af en eventyrskov.
Ca. 6,6 km

Fredag den 23. november 2018:
På den gamle Gendarmsti fra Padborg til
Kruså
Det går over bakker og gennem slugter, gennem skove og over marker,
langs Niehuser sø og Krusaaen. Her finder vi også de grænsesten, der
blev sat her i 1920 for at markere grænsen mellem Tyskland og Danmark. Vi kan nyde den herlige udsigt over selve grænsen, som gendarmerne har haft den.
Ca. 6,6 km
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Russisk studiekreds efterår 2018
Tirsdag kl. 10.00 – 11.30, start tirsdag den 11. september 2018
Derefter mødes vi den 16.10., den 23.10. og den 20.11. - og sidenhen
hver tirsdag.
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal, Aabenraagade 25
leder Kirsten Jensen, telefon 0461-90 93 257
I efteråret læser vi bogen Шкатулочка færdig. Nye deltagere kan
bestille bogen på nettet på www.ruslania.com (pris 14 euro + forsendelse).
Vi snakker lidt russisk, desuden løses billedopgaver for at holde gloseforrådet ved lige og grammatiske opgaver for at træne den frie samtale.
Deltagelse i studiekredsen er gratis.

Stolegymnastik
i mødelokalet på Nerongsalleé 27 A
Mandage fra kl. 9.30 - 10.30
Instruktør: Edel Linke, tlf. 0461 - 6 57 33

Start: mandag den 3. september 2018
Pris: 30,00 € for 12 timer

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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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 5. september 2018
Pris: 35,00 € for 14 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.
Flensborg Bibliotek kl. 14.30
25.10. og 6.12.2018
Flensborghus kl. 14.30
27.09., 11.10. og 8.11. og
22.11.2018
Pris: 4,00 € pr. gang
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Så åbner Værestedet igen!
Hver tirsdag fra ca. kl. 14.00 til kl. 17.00
indbydes seniorer til hyggeligt samvær på Flensborghus.
Er du kortspiller? - f.eks. bridge eller skat! - så er der ivrige
			
spillere, der venter på dig.

Er du til Billard? - så er der plads ved borde i kælderen.
Eller er du bare til hygge over en kop kaffe, eller måske
et brætspil efter eget ønske?

SÅ MØD OP
Tirsdag den 11. september kl. 14.00,
så vil vi sammen planlægge efterårets gang
i Værestedet.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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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 19. september 2018 kl. 09.30.
Torsdagsholdet ledes af Leif V. 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 20. september 2018 kl. 9.30.

Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Humanitært Udvalg
Formand				
Leif Volck Madsen
Alter Holmberg 6
24955 Harrislee
0461 - 3 18 39 94
leif.madsen@dukamail.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@outlook.com

Sats:

Susanne Schießl, SSF Flensborg by &
Layout & Copy, Flensborg

SSF Flensborg by / Dansk Generalsekretariatet

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

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
www.syfo.de

