
Forår 2015

  

 . Nørgaards Højskole
 . Ekskursion 
 . Foredrag
 . Teater
 . Vandreture
 . Pensionistgymnastik
 . Seniordans
 . Aktive Pensionister
 . Værestedet



Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
2

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 2015 igen kan hilse på Jer alle sammen. 

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

Bankforbindelse:
Union Bank
IBAN: DE96215201001000002247
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”6 år i Rusland som 
forsvarsattaché”
Onsdag den 14. januar 2015 kl. 14.30 

på Dansk Centralbibliotek

Et foredrag ved 
Oberst Søren Bo Bojesen, Haderslev

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 09. januar 2015

Oberst Søren Bo Bojesen fortæl-
ler om Rusland, og om sikker-
hedssituationen i Sydøsteuropa i 
dag.
Oberst Bojesen har været forsva-
rattaché i den kongelige danske 
ambassade i Moskva, og med an-
svar for de tilgrænsende republik-
ker. 
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”En chefredaktørs 
sorger og glæder”

Onsdag den 18. februar 2015 kl. 14.30
på Flensborghus

Chefredaktør, Jørgen Møllekær, 
fortæller om dagligdagen på Flensborg Avis.

Siden den 01. december 2013 er Jør-
gen Møllekær ansat som chefredaktør 
på Flensborg Avis. J. Møllekær kan se 
tilbage på mere end 1 år som chef-
redaktør. Ud fra den tid fortæller han om 
arbejdet på mindretallets avis. 

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 13. februar 2015

(fotos: Flensborg Avis)

(Jørgen Møllekær)
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”Som luksusvagabond
gennem Jylland”
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 14.30 

på Flensborghus

Fhv. sygehjælper, Lis Ingemann, 
i St. St. Blichers fodspor

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 13. marts 2015

 ... Jeg er ikke nogen vandrertype, jeg er 
mere en lille kone i god foderstand«, griner 
Lis Ingemann. Hun bor på Midtfyn, og da 
hendes sygehjælper-kolleger i sin tid alle 
skulle langt sydpå, bestemte hun sig for at 
tage nordpå. Sådan fødtes ideen som hun 
gentog i mange sommerferier, hvor hun 
sled tre barnevogne op på de midtjyske 
landeveje.

»Man skal slippe fantasien løs og slå vin-
gerne ud, så kommer det til en det hele«, 
fortæller hun, »man møder en masse sjove 
mennesker. »Først og fremmest interes-
serer Blicher mig meget, og for at få ham 
helt ind under huden, er man jo nødt til at 
komme til fods, ligesom han selv gjorde, og 
komme tilbage i datiden«. 
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”Glasbjergene”
Lørdag den 21. marts 2015 kl. 14.30 

på Flensborghus

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest mandag den 16. marts 2015

Program til Glasbjergene

”Malere, digtere og Komponister har til alle tider 
inspireret hinanden. Det er almindeligt kendt, at 
mange malere arbejder bedst til klingende mu-
sik, at mange forfattere bruger metaforer fra mu-
sikkens verden, at mange komponister forestil-
ler sig, at deres musik har farver, mørke, lys og 
”gyldne snit”. Man taler jo også om at der kan 
være musik i et billede og at et digt kan være 
farvestrålende.
GLASBJERGENE er et resultat af et kunstne-
risk 3-trins forløb: Fra maleri til digt til musik. Eva 
Cortsen har udvalgt 12 kendte malerier og tolket 
dem i 12 digte, som John Høybye efterfølgende 
har sat i musik.” John Høybye og Eva Cortsen, 
citat fra forordet til værket.
Ars Nova koret Slagelse har tidligere med stor 
fornøjelse sunget større og mindre værker af 
John Høybye, og vi har deltaget i koncerter, hvor 
han selv har dirigeret. Det har været en spæn-
dende proces at indstudere de 12 meget forskel-
lige satser, som Glasbjergene rummer. Komponi-
sten bevæger sig rundt i alle kroge af stilarter og 
rytmer, hvilket giver hvert enkelt digt sit helt eget 
udtryk. Koret har inviteret pianist Mads Granum 
og basist Mikkel Nielsen til at ledsage værket.

Anna Ancher: 
Solskin i den blå stue

Michael Ancher: 
Helga i Valmuerne

Knud Agger: 
På Verandaen
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”Forårstræf for seniorer
på Husumhus”

Mandag den 23. marts 2015, kl. 14.30

Programmet ligger endnu ikke helt fast, 
men så meget er sikkert, at det bliver en 
eftermiddag fyldt med sang og musik. 

Endvidere vil der - som det sig hør og 
bør - blive serveret kaffe og kage. 

Der bliver bustransport fra Bredsted, 
Hatsted, Tønning og Frederiksstad. 

Få fl ere informationer under tlf.
04841 2612, Dansk Sekretariat Husum
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 Højskoleophold 
Nørgaards Højskole byder velkommen!

Skønne Jylland, uge 15 - en uge i det tidlige forår
med valgfag, foredrag og ekskursioner, arrangeret i 

samarbejde med SSF Humanitært Udvalg

Et ugekursus på Nørgaards Højskole, 
fra den 06.04 til den 12.04.2015

Start: kl. 13.00 fra Lornsendamm i Flensborg

Tilmelding kan først ske fra den 12.01.2015 - kun via telefon (NB)
til Bysekretariatet, tlf. 0461 14408 126
Indbetalingskort vil blive udsendt i god tid. 

Tilmelding er bindende!

Pris for buskørsel, ophold, forplejning, udfl ugter:
Dobbeltværelse:   450,00 € per person
Enkeltværelse:  500,00 €
Der er mulighed for at søge om tilskud!

(Vibeke Hundborg, forstander)
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Ugens program

Mandag 6. april
Kl. 16.30  Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvartering
Kl. 17.30  Velkomst og sang i foredragssalen
Kl. 18.00  Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30  Højskoleaften og præsentation af program, sang, og rundvisning på  
  skolen. Aftenkaffe, hygge og sang i pejsestuen

Tirsdag 7. april
Kl. 09.30  Morgensamling i foredragssalen v. forstander Vibeke Hundborg
Kl. 10.45  ”Shakespeare i samtiden” v/højskolelærer Jesper Trier Gissel
Kl. 14.00  Billedforedrag med prisbelønnede fotograf Morten Rygaard
Kl. 19.30  Højskoleaften ”Vin og gode historier” v/Ole Eeg

Onsdag 8. april
Kl. 09.30  ”Rundt i højskolesangbogen” ved kapelmester Niels Rahbech
Kl. 11.00  ”Dans dig glad” ved forstander Vibeke Hundborg
Kl. 13.00  Halvdagsudfl ugt til Viborg og omegn
Kl. 19.30  ”Musik bag tremmer”. Foredrag v/musikmedarbejder ved Østjyllands 
  Statsfængsel, Kirsten Mehlsen

Torsdag 9. april
Kl. 09.30  ”Det koster noget” i foredragssalen ved Jesper Voldby
Kl. 10.30  ”Hr. og Fru Clinton” - foredrag ved Jesper Brixen
Kl. 14.00  Gudenådalens Egnsmuseum
Kl. 20.00  Musikalsk højskoleaften 

Fredag 10. april
Kl. 09.15  Guidet heldagsudfl ugt til Kalø, nationalparken Mols Bjerge 
  og Gl. Estrup
Kl. 20.00  Filmforvisning ”Man siger da ikke nej til Asger”

Lørdag 11. april
Kl. 09.30  Morgensamling og sang i foredragssalen
Kl. 13.00  Guidet halvdagsudfl ugt til Jorn-museet i Silkeborg
Kl. 18.30  Højskoleaften med festlige indslag og hygge

Søndag 12. april
Kl. 09.00  Morgensamling med fælles afsked i foredragssalen
Kl. 09.45  Afgang fra Nørgaards Højskole

Detaljert program 
følger med 

indbetalingsblanketten!
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BILLED-
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KAVALKADE
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”Hans Egede, Grønland 
   og Danmark i 300 år”

Onsdag den 13. maj 2015 kl. 14.30 
på Flensborghus

Et foredrag ved Stephen Egede Glahn

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 08. maj 2015

Stephen Egede Glahn har haft et særpræget liv, idet 
voksenlivet har været optaget af 24 år som soldat og 
offi cer, før han kom til sit livs egentlige bestemmelse: 
at forkynde evangeliet.
De 24 år blev efterfulgt af 26 år som sognepræst i Mun-
ke Bjergby og Kirke Flinterup nord for Sorø. Han er 
opvokset med en særlig interesse for Grønland, fordi 
hans tip,tip,tip,tipoldeforældre er Hans Egede og Ger-
trud Rasch. Førstnævnte er kendt som Grønlands apo-
stel og hustruen omtales i P.G.Lindhardts store danske 
kirkehistorie således: ”Gertrud Rasch vil for eftertiden 
stå som en af de tapreste og mest uselviske kvinde-
skikkelser i dansk norsk historie”.
Hvad var deres baggrund og hvad kom der ud af deres 
indsats efter ankomsten til Grønland 1721 med bl.a. 
sønnerne Poul og Niels, som begge kom til at vide-
reføre arbejdet på Grønland? Hvordan har eftertiden i 
forskellige perioder vurderet indsatsen set fra en grøn-
landsk, dansk og norsk synsvinkel?
Dette og meget andet vil blive søgt besvaret af 
Stephen Egede Glahn, som i 2002 foretog en studie-
rejse til Grønland. Om ønsket vil han også berøre de 
to bedste romaner, der i de seneste år er skrevet om 
Grønland: Den gribende ”Håbets år” af Linda Lassen 
og den spændende ”Profeterne i Evighedsfjorden” af 
Kim Leine. Førstnævnte er særdeles tro mod det om-
fattende kildemateriale, uden at det går ud over det 
spændende ved emnet.
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”Ekskursion til Ærø”

Onsdag den 10. juni 2015 
kl. 06.15 fra Lornsendamm

Start kl. 06.15 fra Lornsendamm, 
for at nå færgen kl 07.45

Program:

- På Ærø Marstal Søfartsmuseum - introduktion
- Ærøskøbing - guidet bytur ved Povl Leckband
- Frokostanretning - Det lille Hotel
- Besøg og rundvisning på det lille, men fi ne 
 bryggeri i Rise - Rise Bryghus 
 Tilbage i Flensborg ca. kl. 19.30 

Pris:  60,00 € per person -  alt inkl., 
    bortset drikkevarer til frokosten. 

(Der er mulighed for at søge om tilskud!)

Forventet hjemkomst ca. kl. 19.00

Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 05. juni 2015



Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
14

”Filmformiddagsbiffen”

Entré inkl. kaffe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 23. februar 2015

Onsdag den 25. februar 2015
kl. 10.00 på Dansk Centralbibliotek

ved Mikael Olsen
Filmanmeldelse:
Den 100-årige mand kan ikke se en fremtid for sig 
på plejehjemmet. Livet er for kort til at sidde for-
an vinduet og se livet passere, så han kaster sig 
direkte ud i det.
Det vil sige ud i den svenske provins, hvor eventyret 
og dramatiske begivenheder venter. Men det bliver 
også en rejse tilbage i tiden, hvor han oplever i en 
hel række af forrige århundredes vigtigste begiven-
heder, som han selv bliver en vigtig del af, og som 
bringer ham i nærkontakt med amerikanske præ-
sidenter, Stalin, Franco, Formand Mao, Gorbatjov, 
Einstein og mange andre. En kuffert propfyldt med 
penge og en cirkuselefant spiller også en vis rolle!
”Den hundredårige, der kravlede ud af vinduet og 
forsvandt” er en veloplagt og godt fortalt historie, 
der dog på et tidspunkt trækker lidt for meget i lang-
drag. Den holder sig svævende rent humoristisk, 
og det er ganske fornøjeligt at se, hvordan ver-
denshistorie kan omskabes til folkekomedie.
Den svenske komiker Robert Gustafsson spiller 
manden med den fantastiske historie, både som 
yngre og som 100-årig, hele tiden med en uskylds-
glorie svævende over hovedet, ubekymret, fi nurligt 
og på sine gamle dage i bedste rolatortempo, en 
mand der kan begå sig både på de bonede gulve 
over det meste af verden, og som har heldet med 
sig, når han forfølges gennem nutidssverige af en 
lokal rockergruppe og politiet. Så vil man forsøge at 
grine julekalorierne væk er fi lmen et godt bud.
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Vandringer i 
Grænselandet

Alle ture starter fra Exe kl. 9.30. Skulle Exe være optaget (cirkus, ”Jahrmarkt”) 
startes dog fra Lornsendam. Solide sko anbefales, ellers påklædning efter vej-
ret. Drikkevarer og måske lidt mundgodt medtages efter behov. Turene omtales 
i ”Sydslesvigkalenderen” i Flensborg Avis. Her vil ændringer eller afl ysninger 
blive omtalt.

Turledere:        Leif Volck Madsen (0461 3183994) og 
Torben Kvist (0461 51673)

Pris: 2 Euro pr. person og lidt kørepenge til chaufførerne.

Tirsdag den 10. marts: Sti-vandring i Flensborg.

Tirsdag den 14. april: Vandring i Sønderhavskovene.
Vi vandrer fra Sønderhav gennem Hønsnap Skov forbi karpedammene ved 
Springom. Ca. 5 km

Tirsdag den 19. maj : Vandring langs Kovirke og Danevirke
Vi følger fra Danevirkemuseet Hærvejen (Oksevejen) til Kovirke og senere 
vender vi tilbage til museet via Danevirke med Valdemarsmuren. 7-8 km

Tirsdag den 16. juni: Vandring på Gendarmstien
Vi vandrer fra Brunsnæs til Gammelgab, en kort tur på 4 km.
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”Russisk for fortsættere 
forår 2015”

Tirsdag kl. 10.00 - 11.30, start tirsdag den 13. januar 2015
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal, Aabenraagade 25
ved Kirsten Jensen, telefon 0461-90 93 257

Kurset strækker sig foreløbig over 
10 gange a 2 lektioner, men hvis der 
er interesse herfor, kan vi fortsætte i 
efteråret 2015.

Vi er færdige med Trojka 1 og 2, så nu 
repeterer vi lidt i ”Møde i Petersborg”. 
Vi udvider gloseforrådet og øver perfek-
tive og imperfektive verber. Vi snakker 
russisk og skriver øvelser. Efter behov 
gennemgås grammatiske emner.
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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. 09.45 - 10.45
Instruktør: Edel Linke, tlf. 0461 - 6 57 33

Start: onsdag den 07. januar 2015

Pris: 30,- euro for 12 timer

Seniordans med Signe Andersen 
om torsdagen

Flensborghus kl. 14.30
29.01., 12.02., 12.03., 26.03.

Dansk Centralbibliotek
15.01., 26.02., 23.04.

Pris: 4,- euro 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: 13. januar 2015
   Program: se Flensborg Avis´mødekalender

Værestedet venter også på DIG!
Er du god til at organisere? Har du lyst til, at være med i planlægning af 
udfl ugter, spilleeftermiddage etc.? Så er det helt præcis dig, vi alle venter 
på!  

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 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,- euro
Første gang: onsdag den 14. januar 2015 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 15. januar 2015 kl. 9.30.

Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.

   Program: se Flensborg Avis´mødekalender   Program: se Flensborg Avis´mødekalender   Program: se Flensborg Avis´mødekalender
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   kl. 14.00 til kl. 17.00   kl. 14.00 til kl. 17.00   kl. 14.00 til kl. 17.00
         
   1. gang i det nye år: 13. januar 2015   1. gang i det nye år: 13. januar 2015   1. gang i det nye år: 13. januar 2015
   Program: se Flensborg Avis´mødekalender   Program: se Flensborg Avis´mødekalender   Program: se Flensborg Avis´mødekalender
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Troen er ikke en klippe
midt i et stormpisket hav,
tro er at sejle trods bølger

over en truende grav.

Troen er ikke det sikre
midt i en verden af fald,
tro er at være til stede,

høre, når nogen har kaldt.

Troen er aldrig artikler
trykt i en indbunden bog,

tro er at vove sig udad
varsom og kærlig og klog.

Troen er det, som kan svigte
i en forfærdelig stund,

troen er det, som kan gribes
midt på den gyngende grund.

Tro er det levende, nære,
som gi´r mig kræfter og mod, 
så jeg går med dig på vejen,

selv om jeg ikke forstod.

Tro er at løfte din stemme,
der hvor din fjende har magt,

tro er at satse på håbet
udsat for verdens foragt.

Tro er utrolige kræfter,
som vil forandre alt.

Vove sig dybt ind i mørket,
hvis der for alvor er kaldt.

                                 
                                                      (Jens Rosendal)



Humanitært Udvalgs 
medlemmer:  
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Leif Volck Madsen
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24955 Harrislee
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Matthias-Claudius-Str. 9
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0461 - 5 33 83
japejter@hotmail.com
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24955 Harrislee
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orla_moeller@skoleforeningen.de
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Zum Dorfteich 7
24975 Husby
04634 - 96 47
roland.von@t-online.de
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Hedwig-Marggraff-Str. 5 c
24955 Harrislee
0461 - 700 26 15
eva.harrislee@web.de
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