Humanitært Udvalg

Forår 2022

Foredrag
Højskole
Sommerudﬂugt
Vandreture
og meget mere ...

Kære alle
Det Humanitære Udvalg ønsker jer alle et godt og helsebringende
Nytår.
Længe ventet har vi endelig kunnet starte op med flere foredrag og
sammenkomster i efteråret 2021.
Det Humanitære Udvalg har derfor med glæde arbejdet på at kunne
tilbyde spændende foredrag, højskoleophold, vandreture og andre
gode oplevelser til foråret 2022.
HUSK! På grund af de lige nu gældende restriktioner, bedes I tilmelde
jer til de arrangementer, som I gerne vil deltage i.
Vi glæder os til at hilse på jer alle sammen igen.
Tænk på! Der er kun begrænset antal parkeringspladser
på parkeringspladsen ved Flensborghus.

Bankforbindelse:
Union Bank
IBAN: DE96 2152 0100 1000 0022 47

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
2

Flensborg Avis i lyst og
nød gennem 150 år
Foredrag ved Flensborg Avis’ chefredaktør
Jørgen Møllekær
Onsdag den 12. januar 2022 kl. 14.30
på Flensborghus

Hvordan holder man både fast i de ældre læsere af papiravisen, samtidig med at avisen skal have fat i de nye yngre læsere, der kun er
online? Chefredaktør Jørgen Møllekær forsøger at komme med svar og
stiller op til spørgsmål og debat.

Entré inkl. kaffe: 5,00 €
Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117
mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 7. januar 2022
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Vi spiser sammen

- kom og vær med -

Lørdag den 12. februar 2022 kl. 12.00
Det Danske Hus i Sporskifte
Alter Husumer Weg 220
Mød op til en hyggelig middag i fællesskab. Vi spiser
grønkål med alt hvad dertil hører.
Derefter vil der blive serveret kaﬀe og småkager.
Drikkevarer kan købes.
Entré inkl. kaffe: 12,00 €
Bindende tilmelding til SSFs Kulturafdeling,
tlf. 0461-14408 117 og mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 4. februar 2022
sammen med, at beløbet indbetales på SSFs konto:
IBAN: DE 96 2152 0100 1000 0022 47
BIC: UNBNDE21XXX
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Sangforedrag:
Fra Grundtvig til Kim Larsen
Foredrag ved Birgitte Hansen, fhv. forstander for Skælskør
Folkehøjskole
Onsdag den 23. februar 2022 kl. 14.30
på Flensborghus

Birgitte tager os med på en musikalsk tidsrejse med sange fra Grundtvig til Kim Larsen, hvor hun fortæller om de begivenheder, der knytter
sig til de udvalgte sange, digterne og komponisterne. Sange der vækker
minder om årstidernes skiften, tilbagevendende begivenheder som julen
eller det, at synge nationalsangen til en landskamp.
Sangene som f.eks. ”Velkommen i den grønne lund”, ”Papirklip” eller
”Det haver så nyligen regnet” bliver sunget i fællesskab, hvor Birgitte
Hansen selv ledsager ved klaveret.
Entré inkl. kaffe: 5,00 €
Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117
mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 18. februar 2022
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Forelsket i Flensborg
Foredrag ved Hans Christian Davidsen,
kulturredaktør på Flensborg Avis
Onsdag den 23. marts 2022 kl. 14.30
på Flensborghus

Hans Christian Davidsen har boet i Flensborg i mere end 25 år og fortæller om Flensborg og om bogen ”Forelsket i Flensborg”.
Med ord, fotos og video fører han os for eksempel med ned i Flensborgs
ukendte grotter og oversete baggårde, vi hører om de særprægede personligheder, der har spillet en rolle i byen - blandt andet et postbud, der
snød hele establishmentet i byen og en kvindelig pilot, der startede sit
erotiske imperium ved i al diskretion at sælge sexartikler fra et kirkekontor i Flensborg.
Flensborgs kaotiske dage i foråret 1945 vil han også komme ind påogså om andet end fortællingen om Dönitz-regeringen.
Entré inkl. kaffe: 5,00 €
Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117
mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 18. marts 2022
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Byvandring langs østsiden
af havnen
Foredrag med vandring ved Annemarie Erichsen,
formand for Den Slesvigske Kvindeforening
Onsdag den 18. maj 2022 kl. 14.30
under broerne ved ZOB i Flensborg

Turen vil fortælle om det gamle baneknudepunkt der (den engelske
banegård med den engelske bro - statsbanegården, der blev til den
1. ZOB, Kieler -banen). Vi fortsætter til fiskerstranden (med fortælling
om fiskeri i Flensborg) og går længere ud til frihavnen, og hører, hvad
den skulle være godt for. På vej tilbage hører vi om Kielseng og Harnis
samt Ballastbroen og dens betydning i sejlskibstiden. Vi hører om Tomatenberg, Lautrupsmølle og den genåbnede Lautrupsbæk samt den
gamle Kleinbahn. Over Hafendamm, der ligger på opfyldt havnebund
når vi Johanniskvarterets gamle industriområde. Og via Mauseloch når
vi igen tilbage til ZOB. Det er måske en sidste chance for ar se den
endnu industriprægede havnekant, før der bygges nye luksuslejligheder
over store dele af fronten.
Turens længde er ca. 5 km.
Byvandringen er gratis.
Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 117
mail: kultur@syfo.de
senest fredag den 13. maj 2022
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Sommerudﬂugt til
Danmarks yngste by
Onsdag den 22. juni 2022
Afgang fra parkeringspladsen Lornsendamm kl. 8.00
Vi vil besøge Esbjerg og opleve, hvad der er hændt her på bare 150 år!
Vi skal opleve UCSYD med Esbjerg-evangeliet,

og mennesker ved
havet.

Fiskerimuseet, der ligger lige
i nærheden.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Esbjerg havn.

Undervejs spiser vi middag
på et hyggeligt sted og sidst
på eftermiddagen afslutter
vi udflugten med kaffen.

Pris per person: 50,00 € alt inkl. bortset fra drikkevarer til middagen.
Der er mulighed for at søge tilskud.
Bindende tilmelding til Kulturafdelingen, mail:kultur@syfo.de
eller tlf. 0461-14408 117 senest tirsdag den 14. juni 2022 sammen
med, at beløbet skal være indbetalt på SSFs konto:
IBAN DE 96 2152 0100 1000 0022 47
BIC: UNBNDE21XXX

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Biblioteket anbefaler
Hver eneste uge udkommer der mange nye bøger og lydbøger. Bibliotekarerne holder skarpt øje med alle nye udgivelser og finder frem til de
materialer, som kort tid efter kan lånes på bibliotekerne og i bogbusserne
i Sydslesvig. Et lille udpluk af de nye gode romaner og biografier præsenteres hver måned på biblioteket i Flensborg. Bibliotekar Lene Lund
står for præsentationen. Hver gang deltager en kollega i præsentationen.
Fri entré.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.
Fredag d. 25. februar kl. 16.00:
Efter et par måneders pause forventer vi at have en del nye bøger, så
denne gang præsenterer også bibliotekar Martin Præsteskov nye bøger.
Mandag d. 21. marts kl. 16.00:
Bibliotekar Helle Post har forsøgt at løse utallige gåder i de krimier, hun
har læst i den seneste tid. Måske er det lykkedes at opklare nogle mord?
Hun lover ikke at afsløre for meget, men fortæller gerne om nogle af de
bedste krimier, hun har læst.
Onsdag d. 18. maj kl. 16.00:
Bibliotekets unge vikar Kristian Ehmsen fortæller om nogle af de gode
bøger, han har læst. Han kan lide fantasy og horror. Vil du på besøg i
den eventyrlige eller grufulde verden, så lad ikke denne chance forpasse!
Onsdag d. 29. juni kl. 16.00:
Bibliotekschef Jens M. Henriksen anbefaler nogle af de bøger, som han
finder særligt interessante, og mon ikke han præsenterer en række utraditionelle titler fra både den skøn- og faglitterære verden?

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Foto: sydslesvigske deltagere i 2019

Ladywalk mandag den 30. maj 2022 i Sønderborg
Deltag i en gåtur på 7 eller 12 km og støt en god sag!
Ladywalk har fundet sted siden 2001 og har i 2019 kunnet samle 55.561 deltagere i 13 danske byer.
Dermed er Ladywalk Danmarks største éndagsmotionsevent til kvinder!
Overskuddet går i 2022 til Hjerteforeningen og Endometriose Foreningen.

Pris:

24 € som inkluderer en t-shirt, lille rygsæk med forplejning samt fællestransport i bus fra Flensborg til
Sønderborg og retur.

Tilmelding:
1) På mail til Christel Bonde: christel@sdu.de
- Oplys størrelse på t-shirt (størrelse XS til 4XL)
- Meddel om du ønsker at gå 7 km eller 12 km
- Meddel om du ønsker fællestransport fra Exe i Flensborg med afgang kl. 17.00
2) Indbetal pengene på SdU´s bankkonto i Union BankIBAN: DE95 21520100 0000 017140
BIC: UNBNDE21
Mærk overførelsen: ”Lady Walk + dit navn”
Tilmeldingsfrist: torsdag d. 14. april 2022 – der er et begrænset antal pladser. Først-til-mølle-princip.
Vi glæder os til at høre fra dig.
SdU, Det Humanitære Udvalg, SSF Harreslev
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Velkommen til

Vandringer i Grænselandet
Alle ture starter fra Exe kl. 9.30 præcis.
Skulle EXE være optaget, startes der fra Lornsendamm P&R.
Turene omtales om torsdagen i ”Ugen, der kommer” i Flensborg
Avis’ KONTAKT. Her vil eventuelle aflysninger også blive meddelt.
Har det regnet, kan stierne være mudrede nogle steder.
Vandrestøvler eller gummistøvler anbefales.
Turledere
Gregor Rölke og Angelika Christensen
tlf. 04608-6770, mobil +49 170 33 33 220
mail: gregor.roelke@t-online.de
Leif Volck Madsen
tlf. 0461-3183994, mobil +45 29 114 323
mail: leifvolckm@gmail.com
Pris: 2,00 € per person og lidt kørepenge til chaufførerne.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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 Udsigten mod syd

 På vej til Skanse 14

FREDAG DEN 25. MARTS
DANEVIRKE og gamle grusgrave
Det bliver formentlig sidste mulighed for at se det tidligere Danevirke
Museum og det tilstødende Gasthaus Rothenkrug før nedrivning. Et
meget smukkere og større museum skal bygges på dette sted.
Men vi vil vandre der på grund af det smukke landskab og den vidunderlige udsigt, vi har fra voldene. På vej mod vest går vi på Hovedvolden og
over Skanse 14. Der har vi en vidunderlig udsigt langt ind i det flade land
mod syd og nord. På vej tilbage syd for volden ser vi, hvordan befæstningen er genkendelig fra syd meget tidligt. Der går vi gennem en tidligere
grusgrav, hvor naturen har spredt sig i over 50 år. 5,3 km
 En af søerne i den tidligere grusgrav

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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 Hedesø

FREDAG DEN 22. APRIL
Frøslev plantage syd
 Et kig til siden er
umagen værd

Frøslev plantage er den største skov i vores
område. Siden plantagen blev plantet, er der
sket meget.
Vi vandrer langs veludviklede skovstier gennem granplantager med grøn mosjord og gennem (når solen skinner: solbeskinnede) bøgeskove. Dels vandrer vi også langs trampestier
gennem hede med hedesøer og urskove, hvilket giver et indtryk af, hvordan landskabet kan
have set ud tidligere, før plantagen blev anlagt
for omkring 150 år siden. 5,7 km

 Skovsti

 Man kunne tro, at disse ”Nisspolde” er gravhøje eller dysser (Hünengräber)
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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FREDAG DEN 20. MAJ
KNIVSBERG
Knivsbjerg er det højeste punkt i Sønderjylland.
I 100 meters højde har vi
en vidunderlig panorama Vejen op til toppen af Knivsbjerget
udsigt over det brede land
og Østersøen. KNIVSBERG-terrænet har veludviklede, smukke vandrestier.
I lang tid blev KNIVSBERG betragtet som tabu af dem, der ikke tilhørte
det tyske mindretal. KNIVSBERG har i over 120 år været det store mødested for tysksindede, der bor i ”Nordschleswig”. Vi er meget glade for,
at formanden for ”Bund Deutscher Nordschleswiger”, Hinrich Jürgensen, personligt guider os gennem terrænet og forklarer os den historiske udvikling og nutidens betydning af KNIVSBERG. ca. 5,6 km

 Tydal Indgangsport

FREDAG DEN 17. JUNI
TYDAL

 Ved siden af vandrestien. Her græsser
verdens sandsynligvis ældste kvæg race,
hvoraf omkring 1.000 dyr ﬁndes på hele
verdensplan: Hvid park kvæg

Spejdercentret TYDAL hører under Dansk Spejderkorps Sydslesvig og
ligger på et areal på ca. 75 hektar direkte ved Treenen. Siden flere udvidelser for mere end 15 år siden er TYDAL en af Nordeuropas største
spejdercentre. Udvidelsen og samarbejde med naturbeskyttelsesorganisationer gjorde TYDAL til et interessant vandreområde. Vi vandrer
langs de nyoprettede naturreservater, langs Treenen og dens dal, gennem skove og over enge.
I slutningen af forårets vandreture vil vi nyde et par grillpølser, derfor
beder vi om tilmelding hos turlederne. 5,9 km
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
15

Formiddagsbiffen
”Onkel”

tirsdag den 15. marts 2022 kl. 10.00
på Flensborg Bibliotek, Flensborg

Kris på 27 er yderst beskyttende over for sin halvinvalide
onkel, som hun driver et mindre
landbrug i Sønderjylland sammen med. De har et nært forhold
og stor forståelse for hinanden,
selvom de tilbringer det meste af
deres finurlige hverdag i tavshed.
Da Kris redder en kalv under en
fødsel, bliver hendes interesse
for dyrlægefaget vakt igen, og
hun udvikler et venskab med den
snakkesalige dyrlæge Johannes
og opdager langsomt, at der er et
liv uden for gården.

Produktionsår: Danmark 2019 | Genre: drama Spilletid: 110 min. | Instruktør:
Frelle Petersen Medvirkende: Jette Søndergaard, Peter Hansen Tygesen

Entré: 2,00 €

(kilde: kino.dk)

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Praktiske oplysninger
Højskoleophold
Sønderjyllands Seniorhøjskole og Agerskov Kro byder velkommen
fra den 6. april til den 10. april 2022
til

”April! April!”
Start kl. 14.00 onsdag den 6. april fra Lornsendamm i Flensborg.
Prisen inkluderer bustransport tur/retur, kost, logi, udflugter, internet,
undervisningsmateriale, entré og undervisning.
Indkvartering på dobbeltværelse:
Indkvartering på enkeltværelse:

470 € pr. person
530 € pr. person

Der er mulighed for at søge tilskud!
Det anbefales stærkt, at man selv afsikrer sit ophold med en FORSIKRING MOD AFLYSNING i sit rejseforsikringsselskab.
Sønderjysk Seniorhøjskole tilbyder IKKE en sådan forsikring.
Bindende tilmelding til: kultur@syfo.de eller tlf. 0461-14408 117
fra mandag den 10. januar 2022 til og med fredag den 28. januar 2022

Beløbet bedes indbetalt på
Union Bank, IBAN: DE96 2152 0100 1000 0022 47
senest fredag den 28. januar 2022
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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April! April!
Et højskolekursus i det smukke Sønderjylland med ture, natur, kultur
og historie på Sønderjyllands Seniorhøjskole og Agerskov Kro i samarbejde med Det Humanitære Udvalg fra den 6.- 10. april 2022
Kursusledere:
Højskoleforstander Annemarie Morris & højskolelærer Jimmi Ekløv,
højskolelærer Ole Runz-Jørgensen og naturvejleder Iver Gram
Sønderjyllands Seniorhøjskole
Åvej 3B, 6510 Gram , www.seniorhojskole.dk
kontor@seniorhojskole.dk , tlf. 0045 2016 1322
PROGRAM
Onsdag den 6. april
15.00
15.30
16.00
18.30

Ankomst og indkvartering på Agerskov Kro
Kaffe og Kage i Riddersalen
Forstander Annemarie Morris: Velkommen til Forår i Sønderjylland
Middag på kroen. Herefter friaften

Torsdag den 7. april
07.30
09.15
10.00

12.00
13.15
14.15
15.00

18.30

Morgenmad i restauranten
Afgang med bus til Sønderjyllands Seniorhøjskole i Gram
Forstander Annemarie Morris: Sønderjyske skæbner og fortællinger.
Foredraget er en optakt til eftermiddagens tur til Skibelund Krat, hvor
vi bl.a. skal se Niels Skovgaards hovedværk ”Magnusstenen” og Niels
Hansen Jacobsens ”Modersmålet”
Frokost i højskolens spisesal
Rundtur i Slotsbyen, dvs. området lige omkring Sønderjyllands Senior
højskole og Gram Slot. Vi ser på slotsparken, slottet og den holstenske lade. Guide højskolelærer Jimmi Ekløv
Eftermiddagskaffe
Afgang med bus til Skibelund Krat. Her går vi en lille tur i krattet for
at nyde de smukke omgivelser på dette historiske sted, hvor udsigten
ud over Kongeådalen og ”det tabte land” er helt betagende. Vi kører
en smuk tur hjem via ”Frihedsbroen” og Københoved.
Turleder er højskolelærer Jimmi Ekløv
Middag i restauranten

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Fredag den 8. april
07.30
09.15
10.30

12.00
16.15
18.30

Morgenmad i restauranten
Højskolelærer Ole Runz-Jørgensen holder morgensamling som optakt
til dagens tur til Årø
Vi kører en smuk tur til Årøsund, hvorfra vi sejler den korte tur til ÅRØ,
hvor vi spiser frokost på ÅRØ VINGÅRD efterfulgt af VINSMAGNING
og fortælling om det at være vinbonde på Årø. Der bliver også tid til at
nyde de smukke omgivelser på øen. Turleder er Ole Runz-Jørgensen
Frokost på Årø Vingård
Vi sejler hjem med færgen for at vende tilbage til Agerskov
Middag i restauranten. Herefter friaften

Lørdag den 9 april
07.30
09.15
11.15

12.00
13.15
17.00
18.00
20.00

Morgenmad i restauranten
Iver Gram, SortSafari fortæller om Nationalparken Vadehavet,
som optakt til eftermiddagens tur
Afgang med bus til Ballum Slusekro. Ballum Slusekro blev opført i
1914 samtidig med anlæggelsen af Ballum-diget under Første Verdenskrig. Kroen er i blandet tysk-dansk national stil. Endnu er det
meste af interiøret velbevaret, og det er et meget hyggeligt sted at få
et måltid mad. Ballum Dige mellem Vesterende-Ballum til Astrup er
opført mellem 1914-19. Turleder er Iver Gram, SortSafari
Vi spiser en dejlig fiskeplatte i de traditionsrige omgivelser på
Ballum Slusekro
Vi fortsætter vores marsktur med at køre til Rømø, hvor Iver Gram
fortæller undervejs
Forventet hjemkomst til Agerskov
Middag på Agerskov Kro
Højskolelærer Ole Runz-Jørgensen laver en festlig sangtime
som afslutning på dagen

Søndag den 10. april
07.30
09.30

10.15
12.15
13.30

Morgenmad i restauranten samt udtjekning af værelser.
Bagagen bringes til bussen
Vi kører med bussen til Folkehjem i Aabenraa, hvor vi begynder med
at se den nyanlagte Genforeningshave på pladsen udenfor, som er
blevet anlagt i forbindelse med fejringen af 100- året for Genforeningen
Forstander Annemarie Morris fortæller i den historiske Billedsal med
de mange portrætter af danskhedens mænd og kvinder.
Vi spiser en dejlig frokost med efterfølgende kaffe og kage
Bussen kører til Flensborg med vores gæster fra Sydslesvig.
Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i programmet.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Den røde Plads i Moskva.

Studiekreds
i russisk sprog
Tirsdag formiddag kl. 10.00 – 11.30
Start tirsdag den 12. januar 2022
Vi er i gang igen. Nye deltagere er velkomne, men vi går ud fra, at
de kan læse russisk og føre en enkel samtale på sproget.
Vi læser russiske shortstories og taler om dem på russisk, vi udvider gloseforrådet og taler – på dansk – om de russiske steder og
forhold, som forekommer i teksterne.
Det er gratis at deltage i studiekredsen, dog betaler hver selv sine
lærebøger.
Studiekredsleder: Kirsten Jensen
Yderligere oplysninger fås hos studiekredsleder Kirsten Jensen
tlf. 0461-90 93 257, kirstensuna@gmail.com
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Senior/Folkedans
med Inger Marie Christensen
på Flensborghus kl. 14.30
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.
Vi mødes på følgende datoer:
20. januar 2022
3. februar 2022
OBS! 17. februar 2022 på Dansk Centralbibliotek
3. marts 2022
17. marts 2022
31. marts 2022

Pris: 4,00 € pr. gang
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

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 mødetidspunkter kl. 9.30 til lidt i 12.00.

Onsdagsholdet
ledes af Eva Schröder, tlf. 0461-7002615,
og strækker sig over 10 x 2 timer, i alt 20 timer. Pris: 70,00 €
Første gang: onsdag den 19. januar 2022 kl. 9.30

Torsdagsholdet
ledes af Inger Marie Christensen (vikar for Leif Volck Madsen),
tlf. 0461-3183994 og strækker sig over 10 x 2 timer, i alt 20 timer.
Pris: 70,00 €
Første gang: torsdag den 20. januar 2022 kl. 9.30
Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Lørdag 5. februar 2022 kl. 19.30
Stadttheater, Rathausstr. 22, Flensborg
Billetter: www.ssf-billetten.de  +49 461 14408 125,
SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL,
Nikolaistr. 7, Reisebüro Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 FL
eller ved indgangen
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Humanitært Udvalg
www.syfo.de

Konstitueret formand
Birgit Messerschmidt
Ballastkai 7
24937 Flensburg
0461-4308558
birmes@hotmail.de

Bodil Vogel
Ebenezer Howard-Allé 6 B
24941 Flensburg
0151 41262685
bodilvogel@hotmail.com

Leif Volck Madsen
Alter Holmberg 6
24955 Harrislee
0461-3183994
leifvolckm@gmail.com

Bente Petersen
Norderstr. 78
24939 Flensburg
0461-25103
c.c.petersen@t-online.de

Kæthe Kühl
Alt Frösleer Weg 8
24955 Harrislee
0461-9957776
k-und-m.kuehl@t-online.de

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

Vi gør opmærksom på, at der bliver ﬁlmet
og taget fotos af arrangementerne. Disse
vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime
interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f.
DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige
grunde gældende, som taler imod en identiﬁcering på optagelserne, har ret til at gøre
indsigelse mod oﬀentliggørelsen jvf. art. 21.
stk. 1 DSGVO.
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Fotos: SSF og google.dk, hvis ikke andet er nævnt.

