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Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

... Og igen kan vi glæde os til et højskoleophold - denne 
gang på Rude Strand Seniorhøjskole. Humanitært Udvalg 
gør opmærksom på, at der ikke kan gives en garanti for, at 
man får indbetalte penge refunderet, hvis man efter en bin-
dende tilmelding alligevel ikke tager med; det afhænger af  
højskolens regler.

Men det er altid muligt via Europæiske Rejseforsikring at 
tegne en afbestillingsforsikring til et kort højskoleophold.  
Afbestillingsforsikringen koster 5 % af højskoleopholdets  
pris. Forsikringen gælder, hvis man ikke kan komme afsted 
eller må afbryde højskolekurset pga. sygdom. Det er en  
betingelse, at forsikringen er tegnet, FØR man betaler noget 
til højskolen. 

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



Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

"Glimt - af et jævnt 
og muntert liv"
Onsdag den 18. januar 2012 kl. 14.30

på Flensborghus

Et foredrag ved fhv. kirkeminister,
mangeårigt medlem af folketinget

og af Sydslesvigudvalget
Torben Rechendorff

Torben Rechendorff vil fortælle om 
sit aktive politiske liv, hvor skole, 
kirke - og Sydslesvig - gennem alle 
årene har haft en fremtrædende 
plads.

Med vid og megen humor - Torben 
Rechendorff er et muntert men-
neske - ser han tilbage på sine 
mange år i offentlighedens tjene-
ste. Det bliver med garanti ikke 
kedeligt.

Entré inkl. kaffe 3,00 Euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 13. januar 2012
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"Mit Danmark - 
Vestjylland"

Onsdag den 15. februar 2012 kl. 14.30 
på Dansk Centralbiblioteket, Norderstr. 59 (NB!)

Et foredrag ved forfatteren Egon Clausen, København

Forfatteren Egon Clausen er født og 
opvokset på en hedegård i Vestjylland. 
Efter et langt liv i København, hvor han 
var redaktør på Danmarks Radio, har 
han skrevet bøger om sin hjemegn, der 
var stærkt præget af Indre Mission. Hans  
erindringer er udgangspunktet for et 
foredrag, hvor modsætningen mellem 
det traditionsbundne liv på landet og det 
moderne liv i storbyen også giver ham 
anledning til at sige noget om de sam-
menstød mellem tradition og modernis-
me, der er et af de dominerende temaer 
i verden af i dag. 

Entré inkl. kaffe 3,00 Euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 10. februar 2012
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"Maskerade - 
freden er forbi"
Søndag den 4. marts 2012 kl. 15.00  

på Flensborghus

Velsunget, komisk og frisk forestilling med Carl Nielsens 
vidunderlige musik og Holbergs tekster.

Jakob Næslund Madsen, Hans 
Dueholm og Allan Dahl Han-
sen kaster sig for 3. gang ud 
på det dybe vand i samarbejde 
med Den Ny Opera i Esbjerg 
om forestillingen "Maskarade 
- freden er forbi" usædvanlig 
frit efter Carl Nielsen og Ludvig 
Holbergs nationalopera udført 

af blot to mandlige sangere og en musiker, men i en fuld scenisk 
udfoldelse.

"Maskarade - freden er forbi" er den evigt aktuelle historie om  
Jeronimus, som synes, at alt var meget bedre i gamle dage kontra 
de unge Leander og Henrik, repræsentanter for den nye tid. Der 
garanteres en velsunget, komisk og frisk forestilling med Carl 
Nielsens vidunderlige musik og Holbergs tekst tilsat respektfuld 
respektløshed overfor de to gamle mestre.

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

Der er kun begrænset mulighed for parkering i SSFs gård. 

Entré inkl. kaffe 6,00 Euro + gebyr (1,35 Euro)
Start: kl. 15.00 • Varighed: 140 min. inkl. pause



Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

"Fortælletime"
Onsdag den 14. marts 2012 kl. 14.30  

på Flensborghus

Wilhelm Klüver under emnet 
"Mit sydslesvigske liv"

Wilhelm Klüver har i en menneskealder 
og på mange forskellige poster ydet 
en fantastisk indsats for det danske 
mindretal. Bl.a. var han i årtier lærer 
hhv. skoleinspektør; først i Risby, og 
senere ved Læk Danske Skole, formand 
for Sydslesvigsk danske Ungdomsfor-
eninger, formand  for Det Sydslesvigske 
Samråd, formand for Sydslesvigsk 
Oplysnings Forbund, og formand for 
Oberst Parkovs Mindefond.
Men mest kendt er Wilhelm Klüver som 
en af en hel generations fremragende 
SSW-politikere. Wilhelm var allerede 
efter krigen i 50erne kommunerådsmed-

lem for SSW i Risby/ Rieseby, og efter flytningen til Læk fortsatte 
han som SSW-kommunerådsmedlem også dér.
Derudover har Wilhelm i mange år været medlem af SSWs lands-
styrelse; fra 1989 til 1997 som partiets formand. Her var Wilhelm 
blandt venner og mindre gode venner kendt og frygtet for sine 
spidse, men også ofte humørfyldte bemærkninger, og han har slået 
mangt et slag for partiet og det danske mindretal.

Entré inkl. kaffe 3,00 Euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 9. marts 2012
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Vandringer i Grænselandet
Alle ture starter fra Exe. Skulle Exe være optaget (cirkus, ”Jahrmarkt”), startes 
dog fra Lornsendamm. Solide sko anbefales, ellers påklædning efter vejret. 
Drikkevarer og måske lidt mundgodt medtages efter behov. Turene omtales 
i ”Sydslesvigkalenderen” i Flensborg Avis. Her vil ændringer eller aflysninger 
blive omtalt.

Turledere: Leif Volck Madsen og Torben Kvist.
Pris: 2,- Euro pr. person + lidt kørepenge til chaufførerne.

20. marts: Gendarmstien mellem Padborg og Kruså
Vi vandrer ad gendarmstien gennem Haraldsdal og forbi 
Nyhus Sø. Senere krydses den brolagte ”krumme vej”, som 
førte fra Hærvejen forbi Nyhus til Flensborg. Vi slutter ved 
Kruså Vandmølle, der gennem århundreder hørte til egnens 
dominerende virksomheder. Mølleriet ophørte 1964. Turen 
følger grænsen gennem et kuperet tunneldalslandskab.  
Ca. 5 km

24. april: Holnæs rundt
Vandringen Holnæs rundt foregår dels på sandstranden, dels på de stejle 
erosionsskrænter. Undervejs er der en flot udsigt til Sundeved og Broagerland. 
Oprindelig var Holnæs en ø, som blev forbundet med fastlandet af en 
dæmning. Store dele af kystområdet er fredet på grund af de mange fugle, 
der yngler eller raster her. Ca. 5 km

22. maj: Winderatter Sø
Vi vandrer rundt om Winderatter Sø gennem et af Angels skønneste 
landskaber. Over sumpede områder går vi på træbroer, men ellers vandrer vi 
på græsbevoksede stier mellem højlandskvæg og bisons. De sidstnævnte er 
dog bag et solidt hegn. De mange ”anlagte” vandhuller er et led i et europæisk 
redningsprogram for bl.a.løvfrø og stor vandsalamander. Ca 5 km Bemærk: 
På denne vandring må hund ikke medbringes.

12. juni: Geltinger Birk
Havet har formet kysterne, eroderet og opbygget. Bæverøen er 
ikke mere en ø, men forbundet med Angel af diger og havskabte 
krumodder (strandvolde). Det kystnære land har længe været 
fredet, men nu har Stiftung Naturschutz købt også det indre af 
Bæverø. Det afvekslende landskab holdes åbent ved hjælp af 
skotsk højlandskvæg og konik-heste. Størstedelen af vandringen 
(ca. 8 km) foregår på diget om Geltinger Birk.
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Højskoleophold
"Jeg vælger mig april"

Et ugekursus på Rude Strand Seniorhøjskole 
fra den 11. til 17. april 2012

En højskole er et mødested - et levende møde mellem mennes-
ker. Her brydes tanker og ideer i en atmosfære, hvor der er højt 
til loftet. Der er engang blevet sagt, at alt virkeligt liv er møde. Det 
mener man også på Rude Strand. Vær også du med til en uge fyldt 
med tanker og ideer.  

Pris for buskørsel, ophold, forplejning, udflugter: 

Dobbeltværelse:  425,00 € per pers. m. bad og toilet
Enkelværelse:      440,00 € m. bad og toilet (til alle enkeltværelser er  
der direkte adgang til bad og toilet, som man er 2  om at dele).
   

Tilmelding kan først ske fra 09.01.2012 
til Bysekretariatet, tlf. 0461/14408126

Indbetalingskort vil blive udsendt i god tid.

Tilmelding er bindende. 

NB.   Der er mulighed for at søge om tilskud!
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Program
Onsdag 11. april
14.30 Ankomst og indkvatering - kaffe
15.30 Introduktion til dagene på Rude Strand
18.00 Middag
20.00 Kaffe
20.30 På tur i Højskolesangbogen - Charlotte Kastberg

Torsdag 12. april
07.45 Morgenmad
08.30 Morgensamling - Eva Bach
09.30 Motion - Kirsten Neister
10.30 Foredrag: Fortælling om Christen Kold - Aage Augustinus
12.15 Middag
13.15 Halvdagstur til Århus med besøg på Aros - Charlotte Kastberg og Anne Mette Clemmen Christensen
18.00 Aftenbuffet
20.00 Kaffe
20.30 Henri Matisse- Livsglæde og sanselighed - A. M. C. Christensen

Fredag 13. april
07.45 Morgenmad
08.30 Morgensamling - Charlotte Kastberg
09.30 Motion - Kirsten Neister
10.30 Foredrag: Harald Blåtand - Danmarks døber - Jeppe Garly
12.15 Middag
15.00 Kaffe
15.30 Foredrag: Tove Ditlevsen - en livshistorie - Charlotte Kastberg
18.00 Aftenbuffet
20.00 Kaffe
20.30 Introduktion til Samsøturen - Bertel Madsen og Aage Augustinus

Lørdag 14. april
07.45 Morgenmad og smøring af madpakker
08.45 Heldagstur til Samsø - Bertel Madsen og Aage Augustinus
20.00 Middag og kaffe, herefter friaften

Søndag 15 april
08.15 Morgenmad
08.30 Morgensamling - Eva Bach
09.30 Mulighed for kirkegang
12.15 Middag
15.00 Kaffe
15.30 Foredrag: Danskerne 2012 - hvem er vi - hvem er jeg? - Eva Bach
18.00 Aftenbuffet
20.00 Kaffe
20.30 Mit liv som viking - Jeppe Garly

Mandag 16. april
07.45 Morgenmad
08.30 Morgensamling - Jeppe Garly
09.30 Motion - Kirsten Neister
10.30 Foredrag: Og glædelig er hver  en dag - et foredrag om livsglæde  - Aage Augustinus
12.15 Frokost
15.00 Kaffe
15.30 Gustav Wied - Charlotte Kastberg
18.30 Festmiddag og festaften

Tirsdag 17. april
07.45 Morgenmad
08.30 Morgensamling - Eva Bach og Aage Augustinus               Herefter hjemrejse
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BILLED-
Højskoleophold
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KAVALKADE
Askov 2011
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"En spændende 
mulighed"

Fanø Senior Sommerskole  
29. juli - 4. august 2012

Her vil Fanøs spændende og 
varierede natur, øens farverige 
fortid og mangfoldige nutid åbnes 
for dig. Du vil møde livsklæde 
og energi sammen med dygtige 
undervisere, få mulighed for at 
dyrke dine kunstneriske interes-
ser og få nye venner i din egen 
aldergruppe blandt kursister og 
lokale deltagere. 

Er du interesseret? 
Hvis ja, så henvend dig til: 

Ældre Sagen på Fanø
Fanø senior Sommerskole
c/o Kirsten Poulsen
Skolevej 12
DK-6720 Fanø
tlf.: 0045 75161075
e-mail: kista@fanonet.dk

Har du spørgsmål, kan du også  
henvende dig til Annkatrin Bracke,  
tlf. 04631-8899
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"En eftermiddag på 
Akademiet Sankelmark"

Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.30  
på Flensborghus

I skoven ved den nordlige bred af 
Sankelmark søen ligger det euro-
pæiske akademi Sankelmark. Det 
blev bygget kort tid efter anden 
verdenskrig og har idag et godt 
ry også ud over Slesvig-Holstens 
grænser. Dets oprindelige opgave 
bestod i at op- og udbygge kom-
munikationen mellem Tyskland  
og de nordiske lande. I løbet af 
årene fokuserer man nu på at  
skabe en platform for europæiske 
temaer. Der bliver løbende tilbudt 
seminarer og arrangementer.

Program:
• Foredrag om arbejdet på Akademi Sankelmark
• Fælles kaffebord
• Rundvisning på stedet

Bussen starter kl. 14.30 
over for Flensborghus 
ved Museumswerft
Pris i alt inkl.: 5,00 Euro

Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 20. april 2012

(billeder - 
kommune Oversø)
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"Det lykkelige Arabien"
Onsdag den 9. maj 2012 kl. 14.30  

på Flensborghus

Et foredrag ved Torben Kvist

En dia-rejse til det sydvest- 
lige hjørne af den arabiske 
halvø, til oldtidens Arabia 
Felix, "Det lykkelige Arabien". 
Rejsen blev foretaget i en for 
yemenetiske forhold fredelig 
periode kort før sammenslut-
ningen af Den yemenitiske 
Arabiske Republik og Folke-

republikken Yemen. Billederne illustrerer en rejse gennem bjergs-
lugter til højhuslandsbyer i næsten 3 km højde, til ismailitternes 
sidste tilflugtssted. Rejsen går videre over flade, hede kystsletter 
til Mocca og senere til dronningen af Sabas land, til Marib i udkan-
ten af ørkenen Rub-al-Khali. Ofte mindes man Carsten Niebuhr, 
der som den eneste vendte hjem 
fra den danske konges ekspedi-
tion til Arbien (1761-1767). Sanas 
rigt smykkende huse er nok den 
største visuelle oplevelse på en 
Yemenrejse. Ikke blot enkelte huse, 
men en hel by fortæller om byliv 
for århundreder siden. Indenfor 
de forfaldne bymure rummes på 
183 ha en fantastisk rigdom på arkitektur, som Unesco forsøger 
at redde mest muligt af.

Entré inkl. kaffe 3,00 Euro
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 5. maj 2012
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"Ekskursion til Esbjerg"
Onsdag den 6. juni 2012 

Afgang fra Lornsendamm kl. 8.00 
Hjemme igen ca. kl. 20.30 

Oplev Esbjerg

Om det nu er Esbjerg Evangeliet, et  
140 m2 stort vægmaleri, der for-
tolker biblen i billeder og tekst i et 
moderne sprog, eller Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, eller "Mennesket 
ved Havet", i folkemunde ofte kal-
det "De 4 hvide mænd", Esbjerg er 
altid en rejse værd. 

Denne spændende udflugt er stadig i planlægningsfasen. 
Det endelige program offentligøres på "Kontakt" i januar/februar måned.

Pris pr. person, inkl. bus, entré,
kaffe og spisning om aftenen:  
40,00 Euro 

En madpakke til frokost kan an-
befales, men der er også mulighed 
for at købe frokost i Esbjerg.

I tilfælde af overtegning vil turen 
blive gentaget den 14. august 2012.

Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 30. maj 2012
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Russisk for pensionister 
ved Kirsten Jensen

Fortsætterkursus 
foråret 2012

Tirsdag kl. 10.00 - 11.30, start tirsdag den 10. januar 2012
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal, Aabenraagade 25
ved Kirsten Jensen, telefon 0461 - 90 93 257

Nye deltagere bedes selv anskaffe læsebogen til russisk-systemet 
"Møde i Petersborg".
Vi snakker russisk, læser lektioner i læsebogen 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 
efteråret 2012.
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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 11. januar 2012 

Pris: 30,- euro for 12 timer

Seniordans med Signe Andersen 
på Flensborghus

Torsdag kl. 14.30
02.02., 16.02., 01.03., 15.03., 29.03.,
12.04., 26.04.

Pris: 3,- 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: 10. januar 2012
Program: Se Flensborg Avis´mødekalender

Vær med i  
hyggelig atmosfære
Vi spiller kort, billard og hygger os ved kaffe-
bordet. I fællesskab arrangerer vi små udflugter 
og forskellige foredrag. Du er velkommen til, at 
komme med egne ideer; vi prøver så at få dem realiseret. 

Bliv` ikke hjemme og ked´ dig, vær med! 
Alle er 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 - 7002615,  
og strækker sig over 10 x 2 timer, ialt 20 timer. Pris: 50,- euro
Første gang: onsdag den 18. januar 2012 kl. 09.30

Torsdagsholdet ledes af Leif Volck Madsen, tlf. 0461 - 3183994 
og strækker sig over 10 x 2 timer, ialt 20 timer. Pris: 50,- euro
Første gang: torsdag den 12. januar 2012 kl. 9.30.

Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.
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Forår i Sydslesvig

Storken sidder på bondens tag,
Han ser over mark og enge.

Det bliver så dejlig en forårsdag;
Nu kommer den fagre tid, jeg vented så længe.

 
Storken klaprer på bondens tag,

Og gøgen kukker i skoven.
Med majløv nu kommer skøn Valborgs dag;

Nu stiger der pinseglans med sol over voven.

Storken fl yver fra bondens tag;
Han spanker i grønne enge.

Han kommer som gæst til skøn Valborgs dag;
Han bringer den fagre tid, jeg vented så

længe. 

Storken fl yver til høsten bort;
Han kommer igen ad åre.

Du sommerens gæst! dvæl ikke for kort!
Velkommen du fagre tid, jeg elsker så såre!

B.S. Ingemann



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

Det humanitære udvalgs  
medlemmer:

Sats: Layout & Copy
SSF Flensborg by/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

Karin Kolster
Husumer Str. 73
24941 Flensburg
0461 - 79 68 52

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

www.syfo.de


