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Højskole Marielyst
Ekskursion
Foredrag
Teater
Vandreture
Pensionistgymnastik
Seniordans
Aktive Pensionister
Værestedet

Kære alle,
det Humanitære Udvalg vil hermed gerne ønske
medlemmer og venner et godt nytår.
Igen har udvalget arbejdet på at kunne byde på
spændende, sjove og hyggelige timer. Vi håber, at
vi også i 2013 igen kan hilse på Jer alle sammen.

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

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Kunsten at dø”
Torsdag den 17.01.2013 kl. 16.00
på Flensborghus
En forestilling fyldt med gags, rytme, musik, poesi,
og alt sammen uden et eneste ord. Teatrets
to ekstreme sider: latter- og grådmasken.
90 minutter hvor vi følger to klovne
på toppen af deres karriere, på
og bag scenen.
Vi ser deres fantastiske numre, venskab og succes. Vi ﬁnder sammen ud
af, at en af dem snart skal dø. Vi ser,
hvordan dette påvirker deres liv.
Vi ser dem begynde at tænke på
døden som klovne og afsløre et
fantastisk mysterium:
AT DER ER LIV FØR DØDEN.
En forestilling der kombinerer latter og gråd, og ser med humor på et
tema, som alle må se i øjnene, men som ingen ønsker at se: DØDEN.
Af Paolo Nani og Kristjan Ingimarsson.
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 Flensborghus´s
gård.
Entré inkl. kaffe: 7,50 €
Start: kl. 16.00 - varighed: 90 minutter
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

"Kinesiske landskaber"
Onsdag den 23. januar 2013 kl. 14.30
på Flensborghus
Et foredrag i ord og billeder ved Erik Johansen
Vi starter på den lange mur nord for
Beijing. Herfra bevæger vi os
sydover gennem smukke og særprægede landskaber til Det sydkinesiske Hav. På vejen ser vi lidt
på landlivet og sammenligner det
med megabyernes menneskemylder samt stål- og glasskylines ...
(foto: Flensborg Avis)

Entré inkl. kaffe 3,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 18. januar 2013

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Sydslesvigske
forfattere - fra 1920´erne
indtil i dag”
Onsdag den 13. februar 2013 kl. 14.30
på Dansk Centralbibliotek

Karin Johannsen-Bojsen introducerer og
læser af både lyrik og prosa.

... Få et overblik over den litterære rigdom,
vores hjemstavn i virkeligheden rummer.

(foto: Flensborg Avis)

Karin Johannsen-Bojsen er opvokset i Flensborg. Hun er cand.mag. og
dr. phil. og har sideløbende med sit forfatterskab undervist på DuborgSkolen en lang årrække. Karin Johannsen-Bojsen debuterede i 1980
med digtsamlingen ”Sindelag”. Siden har hun skrevet romaner, som alle
beskæftiger sig med dét at vokse op i et grænseområde med ﬂere kulturer og sprog. I romanerne kredser hun netop om de udfordringer og
komplikationer, der ligger i en opvækst, hvor særligt dansk og tysk kultur
krydser klinge, og hvor sådanne specielle levevilkår på godt og ondt
præger hele landsdelen.
Også i sit personlige virke har Karin Johannsen-Bojsen været kulturpolitisk aktiv for det danske mindretal i Sydslesvig.
Entré inkl. kaffe 3,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 8. februar 2013

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Tranerne ved
Hornbogasjö i Sverige”
Onsdag den 13. marts 2013 kl. 14.30
på Flensborg hus
Et foredrag ved Siggi Pﬁngsten ledsaget af billeder.
En helt speciel naturoplevelse for naturelskere er det årlige skuespil, når tusindvis
af traner danser ved Hornborgasøen nord
for Jönköping i Sydsverige. I mere end en
menneskealder har denne sø og omegn
været rasteplads for tusindvis af nordtrækkende traner om foråret. Denne plads er
en af de allerbedste observationspladser i
Europa. Rundt om søen er der meget mose
og lavvadsområder. Førhen fandt tranerne
kartoﬂer her på markerne, nu bliver de fodret med korn af naturbeskyttelsesorganisationen. På markerne nær ved søen oplever man de enestående parringslege,
tranedansen.

Entré inkl. kaffe 3,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 8. marts 2013
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Krokusblomstringstræf
på Husumhus”
Torsdag den 21. marts 2013

Torsdag den 21. marts mødes Husum og
Ejdersted amters seniorer igen på Husumhus for at byde foråret velkommen.
Slesvigs Folkekor samt børn fra de danske institutioner i Husum underholder.
Der bliver tid til at gå i slotsparken og
nyde det fantastiske farveﬂor, der udspiller sig, når millioner af violette krokus
myldrer op gennem græstæppet.
Og der serveres naturligvis kaffe og
kage.
Få ﬂere informationer under tlf.
04841 2612, Dansk Sekretariat Husum

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Højskoleophold
Strejftog på Sydhavsøerne arrangeret i samarbejde med
SSF Humanitært Udvalg
Et ugekursus på Højskolen Marielyst,
fra den 07.04 til den 13.04.2013
Start: kl. 9.15 fra Lornsendamm i Flensborg
Højskolen ligger på Falster, 12 km fra Nykøbing, 200 m fra Østersøen,
ved en af Danmarks ﬁneste badestrande.
Højskolen har til huse i en gammel ﬁrelænget gård, der før skolens start
i 1971, var det første badehotel på Marielyst. Det blev indviet i 1906.

De ﬁre længer er ﬁnt bevarede og rummer spisestue med møbler fra
1919, opholdsstuer med bl.a. billard og bibliotek. Højskolen har 60
røgfri værelser, alle med eget bad/toilet med varme i gulvet.
Pris for buskørsel, ophold, forplejning, udﬂugter:
Dobbeltværelse:
440,00 € per person
Enkeltværelse:
480,00 €
Der er mulighed for at søge om tilskud!
Tilmelding kan først ske fra den 14.01.2013
til Bysekretariatet, tlf. 0461 14408 126
Indbetalingskort vil blive udsendt i god tid.
Tilmelding er bindende!
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Program
Søndag 07. april
15.00 Ankomst og indkvatering - kaffe
17.30 Aftensmad
18.30 Orientering om skole og undervisning - Mette Grønnegaard, Palle Danielsen og H. J. Møller
19.15 Biblioteksbetjening - Mette Grønnelund
19.30 Kaffe
20.00 Film: Evt. ”Niceville” - Hans Jørgen Møller
Mandag 08. april
07.15 Morgenmotion - Mette Grønnegaard
09.00 Morgensamling me præsentation af skolens personale 09.40 Marielysts historie - Hans Jørgen Møller
11.30 Højskolesang - Palle Danielsen
14.00 Falsters Fugleliv - Simon Vikstrøm
15.15 Foredrag om Poul Henningsen - Michael Mondrup
19.00 PH-cabaret fremført af Miachel Mondrup og Jørn Bonde
Tirsdag 09. april
07.15 Morgenmotion - Mette Grønnegaard
09.00 Morgensamling - Arne Olsen og Palle Danielsen
09.40 Historien om Fuglsang og Corselitze - Kurt og Mette Grønnegaard og Hans Jørgen Møller
13.00 Udﬂugt til Fuglsang samt en lille byvandring i Nysted - Mette Grønnegaard og Hans Jørgen Møller
19.00 Seniordans - Astrid Johansen
Onsdag 10. april
07.15 Morgenmotion - Mette Grønnegaard
09.00 Morgensamling - Hans Jørgen Møller og Pia Dahl
09.40 Erindringer - Kåre Lind
11.30 Sang - Pia Dahl
14.00 Kunstrundvisning - Hans Jørgen Møller
15.15 Lolland-Falsters historie - Pia Dahl
18.00 Festmiddag - Pia Dahl og Kåre Lind
Torsdag 11. april
07.15 Morgenmotion - Mette Grønnegaard
09.00 Heldagsudﬂugt til Møn med bl.a. Elmelundemesteren i Fanefjord Kirke - Simon Vikstrøm og Kåre Lind
19.00 Koncert eller foredrag
Fredag 12. april
07.15 Morgenmotion - Mette Grønnegaard
09.00 Morgensamling - Mette Grønnegaard og Hans Jørgen Møller
09.40 Kendte fra Lolland-Falster - Arne Olsen
11.30 Sang - Olav Munk
14.00 Vandretur på diget - Mette Grønnegaard
15.15 Grundtvig og højskolen - Michael Mondrup
20.00 Kaffe og hyggeligt samvær - Arne Olsen og Kåre Lind
Lørdag 13 april
08.10 Morgenmad, samling og farvel
09.00 Afgang til Flensborg
Dagens faste tidspunkter:
08.10 morgenmad
12.00 middagsmad
14.45 Eftermiddagskaffe
17.30 aftensmad
19.30 aftenkaffe

fotos: google.dk

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

BILLED-

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

KAVALKADE

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Hvad vil det sige at leve
som mindretal ...”
Onsdag den 15. maj 2013 kl. 14.30
på Flensborghus
Et foredrag ved Anne Hanten
om selve interviewbogen.
Anne Hanten, f. 1986, er opvokset i det danske mindretal og har i forbindelse med sit studie i faget Etnologi ved Københavns Universitet, været i praktik på
Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek. Hun
vil med udgangspunkt i interviewbogen "stemmer
fra mindretallene" fortælle om mindretalslivet både
nord og syd for den dansk-tyske grænse. Hvordan
har mindretalslivet ændret sig? Hvordan ser mindretalslivet ud i dag? Og hvad er fremtidsprognoserne?
2009-2010 blev der som led i Interreg IVa
projektet "Mindretalsliv" gennemført 30 interviews med medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig. Hver for sig gav de interviewede deres
personlige svar på det brede spørgsmål: Hvad
vil det sige at leve som mindretal?
Kredsen af interviewpersoner dækker fødselsårgangene fra 1938 til 1992 og er sammensat
med henblik på at give et dækkende, ærligt og
repræsentativt billede af mindretalsvirkeligheden.
Entré inkl. kaffe 3,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 10. maj 2013
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”VANDRING TIL
HALLIG OLAND ...”
tirsdag den 04. juni 2013
De 10 små øer, der kaldes halligerne, ligger i Vadehavet med
gårdene på høje varfter. Enkelte har et beskedent sommerdige, men
ellers ingen beskyttelse. Vi sejler til Hallig Oland, hvor vi bl.a. besøger
den lille kirke, havnen og (formodentlig) kroen. Der vil være mulighed for
en lille dukkert i Vadehavet, når der er nok af det. Vi vandrer tilbage til
fastlandet, hvor en bus bringer os tilbage til bilerne i Schlüttsiel. Vandringen på den (næsten) tørre vade er 5-6 km.
Vi kan være tilbage i Flensborg ca. kl. 18.30
Mødested: Exe kl. 8.30 Vi kører i så få biler som muligt til Schlüttsiel for
at sejle til Oland. Skulle Exe være optaget mødes vi ved Lornsendamm.
Udrustning: Vindjakke og / eller regntøj. Varm trøje / sweater / ﬂeece.
Tursæk / kånk eller lignende. Det er meget upraktisk at vade med tasker
og poser. Jeans/lange bukser frarådes, brug shorts. Gå barbenet! Er
fødderne lidt sarte kan et par gamle joggingsko eller et par gamle strømper benyttes. I tursækken bør ud over sko og evt. lange bukser være et
lille håndklæde.
Kamera og kikkert ville også være en god idé.
Proviantering: Medbring madpakke og drikkevarer. Drikkevarer kan
dog også købes på kroen, der også er leveringsdygtig i pølser, farisæere m.v.
Tilmelding: Senest den 29. maj til Leif eller Torben.
Begrænset deltagertal.
Turledere: Boy Boysen (tysktalende ”Wattführer“), Leif og Torben
Pris: 20 Euro (bus og skib), samt kørselspenge til chaufførerne
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”EKSKURSION
TIL NORDSTRAND”
onsdag den 12. juni 2013,
kl. 8.30 fra Lornsendamm
Nordstrand blev dannet under en stor stormﬂod i 1634. Før var
øens område en del af øen Strand (eller Gammel Nordstrand). Under
stormﬂoden 1634 forsvandt tre fjerdedele af øen Strand i havet. Tilbage blev øerne Nordstrand, Pelvorm, Sydfald og Nordstrand Mor. Siden
1934 har øen igen en fast forbindelse med fastlandet. Nordstranddæmningen er 2,5 km lang. I 1987 blev kogen Beltringherred Kog inddiget,
og derved blev øen til en halvø (Wikipedia).
Vi beder om bindende tilmelding til ekskursionen inden den 07.06.2013
Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen for turen er indbetalt enten kontant på bysekretariatet i Flensborg, eller overført på konto nr.
1000002247 i Union-Bank BLZ 21520100, mærket ”Ekskursion Nordstrand”.
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
• Svesing KZ-lejr (vores guide Anders Schaltz Andersen ta´ os imod)
• Turen forsætter til Husum - her fælles
spisning i ”Osterkrug”
• Nordstrand - her fælles kaffebord
Pris:

40,00 per person - alt inkl.
(Turen gentages den 4. september 13)

Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest den fredag den 7. juni 2013
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Vandringer i
Grænselandet
Alle ture starter fra Exe kl. 9.30. 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 (0461 3183994) og
Torben Kvist (0461 51673)
Pris: 2 Euro pr. person og lidt kørepenge til chaufførerne.

Onsdag den 27. februar : Frueskoven med brunch
Vi mødes ved Gasthaus Marienhölzung kl. 09.30
(ring til en af turledere om evt. transport).
Vi starter forårssæsonen (bemærk ugedag) med at vandre godt en time i Frueskoven - forbi Svanesøen og Wolfsmoor-Teich (Schwarze Eisenbahn) for at
slutte med lidt ”Frühstück mit einem warmen Gericht” (15,00 €) i Gasthaus
Marienhölzung. Det er nødvendigt med tilmelding senest den 20.02.13.
Restauranten blev bygget i 1825, og her samledes borgerskabet for at høre et
orkester musicere fra musiktribunen (nu fjernet) og glæde sig over ”sich an den
kleinen Tischen in freundlichen Gebüschen gemütlich zu erfrischen”.
Tirsdag den 19. marts: Vandring ved Slesvig
Fra barokhaven vanderer vi gennem Slesvigs ”Tiergarten” ad skovveje i et bakket morænelandskab (ca. 6 km)
Tirsdag den 23. april: Fra Kollund til Sønderhav
Vi kører til Kollund, hvorfra vi tager bussen til Sønderhav. Derfra går vi ad gendarmstien til Kollund (ca. 6 km).
Tirsdag den 28. maj: Rode Mose og Rode Skov
Området ligger mellem Holbøl og hovedvej 8. Dele af vandreruten kan være ret
fugtig. Der er sære sagn knyttet til mosen, men de to fundne lig med reb om
halsen er rigtige nok! Vandringer er på 7 - 8 km.
Tirsdag den 20. august: Omkring Tydal
Vi starter med en vandring omkring Tydal gennem løv- og nåleskov, ”savanne”
og engarealer ned mod Trenen. Narturligvis bliver der også lejlighed til at se
den nye spejdergård og (evt.) museet. Tag selv kaffe og brød med, så hygger
vi os sammen efter vadringen.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

”Russisk for fortsættere
forår 2013”
Tirsdag kl. 10.00 - 11.30.
Start: tirsdag den 15. januar 2013
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal, Aabenraagade 25
ved Kirsten Jensen, tlf.: 0461-90 93 257

Nye deltagere bedes selv anskaffe læsebogen til russisksystemet ”Møde i Petersborg”.
Vi snakker russisk, læser lektioner i læsebogen og skriver
øvelser. Efter behov gennemgås grammatiske emner.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

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. 09.45 - 10.45
Instruktør: Edel Linke, tlf. 0461 - 6 57 33
Start: onsdag den 09. januar 2013
Pris: 30,- euro for 12 timer

Seniordans med
Signe Andersen
om torsdagen
Flensborghus kl. 14.30
14.02., 28.02., 14.03., 11.04., 25.04.
Dansk Centralbibliotek
31.01.
Pris: 3,- euro pr. gang

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

VÆRESTEDET
på Flensborghus
har åbent hver tirsdag
kl. 14.00 til kl. 17.00
1. gang efter ferien: 08. januar 2013
Program: Se Flensborg Avis´mødekalender

Billard for pensionister
Hvem har lyst til, at være med i vores billardklub? Der står to borde til rådighed,
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 23. januar 2013 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 24. januar 2013 kl. 9.30.
Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Med store undrende øjen ...
Med store undrende øjne går jeg,
hvor anemonerne lyser hvidt.
Og midt i forårets lysvæld står jeg
og ser mod himlen og spørger blidt:
Hvem opfandt lærken og nattergalen,
hvem satte knopper på birk og bøg?
Og hvem bestemte, at netop svalen
Sku´ være svale og gøgen gøg?

Jeg tror, han danser i altings hjerte.
Jeg tror, han hviler i altings vækst.
Og alle underes under er det,
at han er ordløs og altings tekst.
Han er i spurvenes sang i hækken,
i solsort ﬂøjt og i hundeglam.
Og hvis du lytter til tudsens kvækken
og lammets brægen, så er det ham.

Hvad er det dog for en slags reﬂekser,
der kalder pindsvin og tudse frem?
Og hvem er det, der går rundt og hekser
i Hornbæk, Tarm og Jerusalem?
Thi alle steder er samme under
og samme kraft, som gør sjælen stum.
Og alle vegne går folk og grunder
på livets dybe mysterium.

Han er i regn og hvor støv må tørste.
I sandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.
Hør, blæsten synger din sang, veninde!
Se, træet blomstrer på barnets bud!
Jeg tror, der lever et barn dybt inde,
en kraft, som aldrig kan drives ud.

Men ingen svarer fra skjulte egne
og gir os grundig og god besked,
så må jeg svare på andres vegne
og formulere, hvad ingen ved:
Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,
en lille gud, der er evigt stor.

Halfdan Rasmussen 1958.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Humanitært Udvalgs
medlemmer:
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

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

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

Orla Møller
Ostermark 97
24955 Harrislee
0461 - 4 30 67 33
orla_moeller@skoleforeningen.de

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

Roland von Oettingen
Zum Dorfteich 7
24975 Husby
04634 - 96 47
roland.von@t-online.de

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

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

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