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Rude Strand
Seniorhøjskole
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 2016 igen kan hilse på Jer alle sammen.

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

Bankforbindelse:
Union Bank
IBAN: DE96215201001000002247

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Visesangeftermiddag”
Torsdag den 14. januar 2016 kl. 15.00
på Dansk Centralbibliotek
En musikalsk eftermiddag med
Jens Christian Krause og Peter Geilich.
Jens Christian Krause (baryton) og Peter Geilich (klaver) giver en lille koncert. De præsenterer først cyklussen Farlige Drømme af Peter Heise (1830-1879)
med tekst af Holger Drachmann. Temaerne i dette
romantiske værk er kærlighed og død. Med undtagelse af Heises opera Drot og Marsk er hans værker
desværre glemt i dag. Heise er en af de mest spændende komponister i genren lied, så det er ret uforståeligt, at hans stykker opføres så sjældent.
I anden afdeling er de to ovre i den lette ende og vi
skal muntre os ved at høre musicalnumre i den mørke
årstid. Det er værker af Cole Porter, Georg Gershwin,
og et enkelt nummer fra musicalen Løvernes konge.

(Peter Arnold Heise)

Barytonen Jens Christian Krause er sydslesviger,
kendt fra kvartetten Kvart i Fire og til daglig gymnasielærer. I mange år har han gået til sang og er begyndt
at optræde som solist. Peter Geilich har været ansat
ved ﬂere teatre i Østrig og Tyskland. Han er uddannet
i klaver og som dirigent. Han dirigerer jævnligt operaer på Landestheater i Flensborg og har mange gange
fungeret som solist ved Slesvig-Holstens Symfoniorkesters koncerter og i kammerkoncerter.

Entré inkl. kaﬀe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 08.01.2016

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Hunden er rask”
Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 16.00
på Flensborghus - der bydes på kaﬀe fra kl. 15.00
En monolog om det groteske liv bag
jerntæppet ved Pia Rosenbaum.
Sonja Vesterholts og Pia Rosenbaums
”Hunden er rask” er en morsom, rørende, livsbekræftende, men også iskold
sovjet-skylle ned ad ryggen.

Pia Rosenbaum spiller den skønneste overleverkvinde i Sovjettiden i
Folketeatrets tankevækkende forstilling over Sonja Vesterholts fortællinger om at være ung uden ytringsfrihed.
Hvordan var det egentlig at bo i Sovjet som ung? Hvordan var det at
skulle vente på alting - vente på mad og varer og tilladelser, mens livet
gik sin gang i de mikroskopiske lejligheder, og rygterne fra Vesten var
som forbudte ﬁlm? Og hvordan var det at leve uden ytringsfrihed og
med en censur, der var både klodset og krænkende? Det er den historie, som forfatter Sonja Vesterholt selv har gennemlevet.

Entré inkl. kaﬀe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 15.01.2016
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Knudsborgs historie
og gildets tilblivelse”
Onsdag den 10. februar 2016 kl. 14.30
på Knudsborg
Et foredrag og rundvisning på Knudsborg
med Erik Jensen - i samarbejde med Dansk Lærerforening.

St. Knudsborg, St.Knudsgildet - ved første øjekast lidt gammeldags, men også
smukt ved den markerede bevidsthed
om en forankring vores by, og i den danske folkedel. I en uhøjtidelig form berettes om ”Gildet før og nu”.
Erik Jensen fortæller om baggrunden for
gildets tilblivelse, med en dertil hørende
rundvisning på stedet.

Entré inkl. kaﬀe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 05.02.2016
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Veje til Nidaros
Pilgrimsrejser & kulturhistorie”
Foredrag med Jørgen Johansen på
Slesvig Bibliotek, Bismarckstr. 18 A
Torsdag den 18. februar 2016 kl. 19.00

I vores hektiske verden er det blevet populært at tage på pilgrimsrejse
for at få ro i sjælen eller for at få kontakt til en åndelig verden, som vi
måske har mistet i farten.
Journalisten og anmelderen Jørgen Johansen har
skrevet en trilogi om forskellige europæiske pilgrimsveje til bl.a. Rom, Santiago og Nidaros. Med
udgangspunkt i sin nyeste bog ”Veje til Nidaros”
fortæller Jørgen Johansen om landskaber, byer og
historiske begivenheder på denne ældgamle pilgrimsrute til Norge. Med sine fortællinger i pilgrimmenes spor, puster Jørgen Johansen liv i den kulturhistoriske rejse som litterær genre. Han gør os klogere på vores identitet og kultur.
Samarbejdpartnere:
Slesvig og omegns danske menighed
Foreningen Norden
Humanitært Udvalg
SSF Slesvig
Få ﬂere oplysninger via:
Dansk Bibliotek, Brita Hecker,
email: brh@dcbib.dk

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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” Men sko må jeg ha’ ”
Foredrag med forfatter Linda Lassen om den
sønderjyske vandrelærer Henriette Gubi.
Onsdag den 02. marts 2016 kl. 19.00
på Slesvig Bibliotek, Bismarckstr. 18 A

1864 var en national, men også en folkelig katastrofe for Sønderjylland
og Slesvig. Landet blev amputeret og grænsen rykket helt op til Kongeåen.
Forfatteren Linda Lassen har skrevet en
medrivende fortælling om vandrelærerinden Henriette Gubi, der efter nederlaget
1864 rejste rundt på gårdene i Sønderjylland og underviste børn i dansk sprog og
kultur trods forbud. En tid hvor det danske
var blevet fortrængt af tysk og i 1888 helt
forbudt.

Samarbejdspartnere:
Slesvig og omegns danske menighed
Humanitært Udvalg
SSF Slesvig

Få ﬂere oplysninger via:
Dansk Bibliotek, Brita Hecker,
email: brh@dcbib.dk

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”En skitse”
Karin Johannsen-Bojsen:
Causeri om sydslesvigske selvbiograﬁer 1920 – 1990.
Onsdag den 09. marts 2016 kl. 14.30
på Flensborghus

Ud over sin forskning i sydslesvigsk
skønlitteratur har Karin JohannsenBojsen også gransket i sydslesvigske
selvbiograﬁer. Tilsammen giver de et
levende billede både af forfatterne selv
-deriblandt så forskellige personligheder som Jacob Kronika, H. F. Petersen,
Bernhard Hansen, Bøgh Andersen,
Helmut Leckband, Svend Johannsen,
Franz Wingender og Marie og Karl Otto
Meyer - og samtidig af den tid, de levede i. Et uvurderligt bidrag til den danske
folkedels identitet.

Entré inkl. kaﬀe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 04.03.2016

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Forårstræf med ﬁlm
for seniorer på Husumhus”

Torsdag den
10. marts 2016,
kl. 14.30
Vi viser Martin Tiefensees dokumentarﬁlm Rudbøl Sø. Rudbøl Sø - og
for den sags skyld også landsbyen Rudbøl er om noget grænseland,
hvor nationaliteter, sprog og kulturer brydes.
I Rudbøl er det lige før, man kan stå i Danmark og vaske op, mens den
der tørrer af står i Tyskland.
I ﬁlmen tales alle Nordfrieslands fem sprog: Dansk, tysk, plattysk, sønderjysk og frisisk. Det er måske lidt af en udfordring, de ﬂeste forstår
vel højst to eller tre af dem. Men bare rolig, den er med danske undertekster. Introduktionen til ﬁlmen må vi dog ﬁnde os i at få på tysk. Den
leverer Martin Tiefensee, der er husumer, nemlig selv.
Der arrangeres som vanligt transport fra Tønning, Frederiksstad, Bredsted og Hatsted.
Nærmere om afgangstider vil fremgå af særskilt invitation.
Få ﬂere informationer under tlf.
04841 2612, Dansk Sekretariat Husum
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Højskoleophold
Rude Strand Seniorhøjskole
byder velkommen!
Våren er i luften - En klassisk højskoleuge med fokus på forår og
fællesskab. Det bliver en uge med sang, litteratur, kunst, historie,
foredrag og gåture i landskabet omkring os – ikke mindst stranden
lige nedenfor højskolen.
Start: kl. 09.00 fra Lornsendamm i Flensborg
Fra den 03.04 til den 09.04.2016

Forårsfornemmelser på Rude Strand

(forstander
Ulla Knudgaard Fisker)

Pris for buskørsel, ophold, forplejning, udﬂuger:
Dobbeltværelse:
450,00 € per person
Enkeltværelse:
500,00 €
Der er mulighed for at søge om tilskud!
Tilmelding kan først ske fra den 12.01.2016 - kun via telefon!
til Bysekretariatet, tlf. 0461 14408 126
Indbetalingskort vil blive udsendt i god tid.
Tilmelding er bindende!
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Udpluk af kursets foredrag
- Flygtningene i Europa – før, nu og i fremtiden
I den seneste tid er ﬂygtninge og migranter strømmet til Europa i større
antal, end vi har set i mange år. Men hvor historisk er det? Har Europa
tidligere modtaget så mange mennesker udefra, og hvilke konsekvenser
havde det dengang? Vil de mange ﬂygtninge og migranter fra Afrika og
Mellemøsten fortsætte med at sætte kursen mod nord? Og hvilke følger vil
det få? For velfærdssamfundet? For det europæiske samarbejdes ud
vikling? Og for vores kultur og selvopfattelse som danskere og europæere? Historiker, ph.d. Lars Hovbakke Sørensen analyserer de nutidige og
fremtidige perspektiver med udgangspunkt i de danske og europæiske
historiske erfaringer.
- Tid til at leve
Et foredrag om forfatteren Henning Mortensens alsidige forfatterskab. En
rejse gennem forfatterens spredte genrebilleder fra 1960’erne til i dag. I
forfatterens krimitrilogi, ”Næb og Kløer”, ”Ræven går derude” og
”Rita Korsika” møder vi lokalområdet, erindringsbilleder, mordplaner og
rovfugle samt et væld af sammensatte og skæve eksistenser, der kon
fronteres med livets etiske problematikker og en søgen efter at kunne
gennemskue virkelighedens virkelighed. Få inspiration til hyggelige eller
uhyggelige læsestunder.
- Fra den danske viseskat
Danske viser fortæller deres egen historie om, hvad der har rørt mennesker til forskellig tid, og vi har en række fremragende fortolkere af visetraditionen. Ingeborg Muncks folkeviser, Liva Weels revyforedrag, Otto
Brandenburgs jazzede fortolkninger, Trilles viser om kvindeliv – alle siger
de noget om den tid, de er skrevet i. På den måde bliver eksemplerne
fra den danske viseskat også en fortælling om os selv. Vi vil lytte til de
udødelige visesangere og selv stemme i med en vise eller to.

Detaljert program
følger med
indbetalingsblanketten!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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BILLED-

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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KAVALKADE

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Formiddagsbiﬀen”
”Mennesker bliver spist”
Onsdag den 20. april 2016 kl. 14.30
på Dansk Centralbiblioteket
Resumé
Herluf (Erik Clausen) er en pligtopfyldende mand, far og mekaniker,
der i mange år har været ganske
lykkeligt gift med Ingelise (Bodil Jørgensen). Deres ægteskab
er blevet lidt for meget rutine, og
på det seneste har Ingelise sågar indledt en aﬀære med en kollega. Ingelise er i fuld gang med
at arrangere deres datter, Gittes
(Lærke Winther), tredje bryllup,
men det kunne Herluf nu godt undvære, for det er ham og Ingelise,
der må punge ud. En dag melder
Herluf en bil klar på værkstedet,
uden at bremserne virker, og da
den kort efter kører galt, sender
Mester (Leif Sylvester) ham hjem
på ’en tænker’. Herluf bliver chokeret. Han er begyndt at glemme
ting. Og en dag kommer han ikke
hjem, som han plejer. Ingelise og
hele familien opdager, hvor meget
de savner ham.
Entré inkl. kaﬀe 2,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 15.04.2016
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Er der et liv efter 65”
Onsdag den 27. april 2016 kl. 14.30
på Flensborghus
Causeri m. m. ved foredragsholder,
Niels Ole Frederiksen,
fhv. højskolelærer og -forstander

Jeg er lige fyldt 68 år, og er altså, pr.
den nugældende deﬁnition på en pensionist nået et godt stykke ind i folkepensionsalderen.
Det mest åbenlyse ved min nye aldersstatus er, at jeg kan køre med jernbanerne/DSB til halv pris og enkelte museer yder „Aldersrabat“! Dog med visse
undtagelser.
Jeg har endnu ikke taget endelig stilling
til min fremtid. Men jeg har gjort mig
nogle tanker om, hvad og hvordan min
rolle som pensionist vil være fremover.
Foredraget, som snarere kan betegnes
som et causeri, handler om nogle af de
mange muligheder og valg, vi som pensionister har.

Entré inkl. kaﬀe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 22.04.2016
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Görings kunsttyverier”
Onsdag den 08. juni 2016
kl. 14.30 på Flensborghus
ved Lektor Jørn Buch

Verdenshistoriens største
udplyndringer.
Herman Göring var Hitlers nærmeste medarbejder og oﬃcielt udset til at bliver Hitlers efterfølger. Men derudover besad Göring et
utal af forskellige embeder, som gav ham en magt og indﬂydelse,
som han misbrugte på den mest korrumperende måde, så det
selv for Hitler blev for meget.
Men Göring og Hitler havde fælles interesser omkring dele af kunsten, Hitler for arkitektur og Göring for billedkunst - begge med et
meget konservativt kunstsyn. De var begge ivrige kunstsamlere
og lagde hver for sig grunden til senere store museer, som aldrig
blev virkeliggjort pga. krigen og nazisternes totale nederlag.
Foredraget vil specielt gøre rede for Görings kleptomani med
særlige kontorer til at indsamle kunst fra de erobrede områder.
Der vil blive præsenteret en lang række
berømte værker, som blev samlet på
Görings nyoprettede store slot Karinhall
nord for Berlin. Det vil i foredraget blive
dokumenteret, hvor systematisk og voldsomme udplyndringerne har været. Da
det var klart, at krigen var tabt, var det
typisk for Göring, at han ikke bekymrede
sig om det tyske folks skæbne, men om at
redde sin egen, dvs. stjålne kunstsamling.
Entré inkl. kaﬀe 4,00 €
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 03.06.2016
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Bennetgaard”
Hvert år har ca. 100 ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig et rekreativt ophold på Bennetgaard af 11 dages varighed fra april til september. Ønsker man et ophold på Bennetgaard, henvender man sig til
Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg, som visiterer alle gæster. Dagene
på Bennetgaard går med avislæsning, håndarbejde, sang, spil og hyggeligt samvær. Der bliver også tid til traveture i den smukke natur og en
udﬂugt. Gæsterne har mulighed for at deltage i lokale arrangementer og
i gudstjenester i det omfang de ønsker det.
Bennetgaard er en selvejende institution og modtager ikke nogen form
for oﬀentlig støtte, men støttes med
et fast beløb fra Dansk Sundhedstjeneste og Dansk Menighedspleje
i Flensborg. Der ud over ﬁnansieres
opholdet ved bidrag fra fonde, legater, foreninger, menighedsråd og enkeltpersoner. Gæsterne betaler dog
også en mindre del af opholdet.
Jutta Kloppenborg Skrumsager arvede i 1931
sit fødehjem Bennetgård, og fem år senere havde en kreds af kvinder med hende selv i spidsen omdannet gården til et rekreationshjem for
dansksindede syd for grænsen. Bennetgaard
har nu eksisteret i 79 år, og fungerer stadigvæk
i Jutta Kloppenborg Skrumsagers ånd midt i den
sønderjyske by Københoved ved Rødding.
Bennetgaard er i en økonomisk trængt situation, men har bl.a. via støtteforeningens ca. 190 medlemmer og bidragyderes tilskud sikret driften
i mindst et år, men er stadigvæk meget afhængig medlemmernes støtte.
Indmeldelse i støtteforeningen sker, ved at man årligt overfører kontingentet € 20, meget gerne mere, til:
Tyskland: Sydbank, BLZ 215 106 00, kontonr. 1000535540
IBAN: DE75215106001000535540 BIC/SWIFT: SYBKDE22
Det er vigtigt, at man på indbetalingen påfører navn, bynavn og
mailadresse. Hvis man ikke har nogen mailadresse, bedes man
angive den fulde postadresse.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Ekskursion til
Moesgaard”

Onsdag den 15. juni 2016
kl. 08.00 fra Lornsendamm
Vi ankommer til museet mellem kl. 11. og kl. 12., og kører
derfra igen kl. 17, så der er god til til at se både de spændende nye bygninger og selve udstillingerne. Der vil på det
tidspunkt være en særudstilling om Gladiatorerne i Rom.
Pris:

40,00 €

I denne pris indgår busturen, entreen på Moesgaard, og
eftermiddagskaﬀen med et stykke kage. Man kan så selv
tage en madpakke med, eller man kan benytte museets
cafeteria, hvor forskellige frokostplatter kan købes for ca.
110,00 kr.
Tilbage i Flensborg omkring kl. 19.30

Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 10. juni 2016

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Vandringer i
Grænselandet
NB!
Alle vandreture i foråret 2016 er ﬂyttet
fra tirsdage til fredage.
Alle ture starter fra Exe præcis kl. 9.30. Vi kører i så få biler som muligt til startstedet. 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. Skulle Exe være
optaget (cirkus, ”Jahrmarkt” eller andet), startes fra Lornsendam. Notér datoerne
i din kalender!
Turledere: Leif Volck Madsen (0461 3183994) og
Torben Kvist (0461 51673)
Pris: 2 Euro pr. person og lidt kørepenge til chauﬀørerne.
Den 4. marts: Rundt om Nyhus Sø
Vi passerer Rønsdam-grænsebommen fra før Schengentraktaten, følger grænsestenene og ser på ”Den krumme Vej”, det vist ældste brolagte vejstykke i Danmark. Den krumme Vej er en del af en sidevej til Hærvejen fra Bov til Flensborg.
På vejen lå den lille borg Nyhus. 4-5 km
Den 15. april: Vandring i Åbenråskovene
Vi passerer bl.a. ”Kongens forhøjning”, hvor Valdemar Sejr efter Estlandfelttoget
præsenterede Dannebrog for første gang. Og vi kommer igennem ”Svejts”.
Ca. 4 km
Den 20. maj: Winderatter Sø
Vi vandrer atter engang rundt om Winderatter Sø gennem et af Angels skønneste
morænelandskaber. 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. Hunde skal holdes i kort snor. Ca. 5 km
Den 17. juni: Fra Gammelgab til Kragesand.
Vi fortsætter vor vandring ad Gendarmstien. Vi passerer Skrækkehøj, hvor der
engang lå en sørøverborg. Ca. 5 km
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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”Russisk for fortsættere
forår 2016”
Tirsdag kl. 10.00 - 11.30, start tirsdag den 12. januar 2016
Sted: Ansgar Kirkens menighedssal, Aabenraagade 25
ved Kirsten Jensen, telefon 0461-90 93 257
Vi fortsætter med ”Møde i Petersborg”,
hvor vi vil koncentrere os om at snakke
russisk. Samtidig opretholdes det opnåede gloseforråd og indlærte former ved
hjælp af ugentlige skriftlige øvelser. Nyt
bliver enretnings- og ﬂerretningsverber.
Kurset strækker sig foreløbig over 10 gange a 2 lektioner, men hvis der
er interesse herfor, kan vi fortsætte i efteråret 2016.

Læs Bogen - se ﬁlm
ved Viggo Böhrnsen Jensen
på Dansk Centralbibliotek
Onsdag den 13. januar kl. 15
Ian McEwan: Soning
Onsdag den 24. februar kl. 15
Cornell Woolrich: Den falske brud
Onsdag den 16. marts kl. 15
Marcel Pagnol: Min fars store dag
Onsdag den 13. april kl. 15
Marcel Pagnol: Min mors slot
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
20

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 13. januar 2016
Pris: 30,- euro for 12 timer

Seniordans med Signe Andersen
om torsdagen, forår 2016
Flensborghus kl. 14.30
21.01., 04.02., 03.03.,

Dansk Centralbibliotek
18.02., 17.03., 14.04.

Pris: 4,- euro pr. gang

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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VÆRESTEDET
på Flensborghus
har åbent hver tirsdag
kl. 14.00 til kl. 17.00
1. gang i det nye år: 05. januar 2016
Program: se Flensborg Avis´mødekalender

Værestedet venter på DIG!
Er du god til at organisere? Har du lyst til, at være med i planlægning af udﬂugter,
spilleeftermiddage etc.? Så er det helt præcis dig, vi alle venter på! Værestedet
leder efter en primus motor, som på frivillig basis har lyst til at organisere 3 timer
om ugen med en dejlige, lille gruppe pensionister.
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 13. januar 2016 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 07. januar 2016 kl. 9.30.
Der er nedsat pris på holdene for indehavere af Sozialpass.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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Om at leve i nuet
livsﬁlosoﬁsk - gruk
At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.
Og det forrige nu og det kommende nu
bliver aldrig i livet præsente,
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.
For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste bliver aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
éngang for altid er dette.
Af Piet Hein
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Formand
Humanitært
Leif Volck Madsen
Udvalg
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
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@web.de

Sats:

Helga Dittrich, SSF Flensborg by &
Layout & Copy, Flensborg
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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
Lis Hansen
Moltkestr. 35
24937 Flensburg
0461 - 5 70 07 00
lisaagaard@gmx.de
Birgit Messerschmidt
Ballastkai 7
24937 Flensburg
0461 4 30 85 58
René Lange
Jürgensgaarder Str. 74
24943 Flensburg
0178 4507403
rene@sdu.de
Sekretær
Helga Dittrich
SSF Flensborg by
Schiﬀbrücke 42
0461 - 14408126
helga@syfo.de

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