
Alle arrangementer foregår 

 kl. 13.45 hos Dansk Metal,  A. D. Jørgensens Vej 2, 6100 Haderslev, 

 med mindre andet fremgår af programmet. 

14. januar :  AFLYST 

28. januar:  Her får vi besøg af biolog Uwe Lindholdt, der sætter Fokus på ulve i 

Danmark – hvad er ulven for et dyr? 

Udsat til  27. januar 2022. 

11. februar: AFLYST 

25. februar: Generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. Vi starter  

kl. 12.45 med et let traktement. 

Udsat til 9. september. 

11. marts: Ole Gellert Andersen beretter om Den tyske flyveplads på Skrydstrup 

Mark – senere flyvestation Skrydstrup. 

Udsat til den 10. marts 2022. 

25. marts: Christian Friis fortæller om Drømmen om Amerika – den danske 

udvandring til USA. 

Udsat til den 24. marts 2022. 

8. april: Fhv. seminarielektor Jørn Buch kommer med sit foredrag om De baltiske 

lande – mellem Dannebrog og Røde Stjerne. 

Udsat til den 7. april 2022. 

22. april kommer Georg Danielsen og underholder os med Et liv med fuld musik – 

musik fra da farfar var knejt og vi hørte giro 413 og spiste flæskesteg og 

citronfromage om søndagen. 

Udsat til den 21. april 2022. 

 

 

6. maj: Arne Doktor fortæller om De hvide Busser, der fragtede sårede 

skandinaver tilbage fra Tyskland efter 2. verdenskrig. Nogle af busserne var 

omdannede til lazaretter.  

Udsat til 5. maj 2022.  

20. maj: Chefredaktør Mads Sandemann fra JyskeVestkysten. På sporet – søn af 

en krigssejler. Mads Sandemanns far G. Sandemann Rasmussen, kaldet ”Ras”, var 

en af de 6.000 sømænd, der sejlede i allieret tjeneste, og bl.a. smuglede 

flygtninge fra Marseilles til Lissabon. 

Udsat til 19. maj 2022. 

3. juni: Vi indleder tiden efter coronaen med et nyt spændende bankospil. 

Prisen for kaffe og 3 spilleplader er 40,- kr. Seneste tilmelding er 28. maj. 

17. juni. Vi tager på sommerudflugt til det smukke Sydfyn. Turen starter fra 

Hertug Hans Plads kl. 10.00 og vi kører direkte til HKs kursusejendom 

Christiansminde i Svendborg, hvor vi får frokost. Drikkevarer for egen regning. 

Derefter går det ad smukke fynske veje mod Fåborg og videre til Svanninge 

Bakker. Vi får eftermiddagskaffe med kringle og lagkage på Brobyværk Kro. 

Forventet hjemkomst kl. ca. 18.00. Max. 52 deltagere efter ”først til mølle” 

princippet.  

Prisen for dagens arrangement er 250,- kr.  

Sidste tilmelding, som er bindende, er 9. juni . 

9. september: Generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne.  

Vi starter med et let traktement kl. 12.45. 

Seneste tilmelding 2. september. 

23. september: Carsten Elert, som vi kender fra Faglige Seniorer, fortæller 

Hvordan du med sikkerhed bliver 100 år. Gode råd og staldtips til at få et godt liv 

som senior. Skulle det ikke lykkes at blive 100 år, ta’r han imod din klage. 

Prisen er 20,- kr. Sidste tilmelding er 17. september.  

 

 



7. oktober: Sven Borregaard: Nordslesvigere i krig i Tysk Østafrika i 1915. 

Prisen er 20,- kr. Seneste tilmelding er 1. oktober. 

4. november: Thorkild Sørensen vil fortælle om USA's Wild West. 

Prisen er 20,- kr. Sidste tilmelding er 29. oktober. 

18. november: Vi får besøg af Sanne Brodersen, der beretter om Livet som 

slotsfrue på Gram Slot.  

Prisen er 20,- kr. Sidste tilmelding er 12. november. 

2. december: Hinrich Jürgensen fra Det tyske Mindretal kommer med sit 

foredrag: Fra fjendskab til venskab – om 100 år som mindretal i grænselandet. 

Prisen er 20,- kr. Sidste tilmelding er 25. november. 

16. december: Vi er nu nået til vores årlige juleafslutning med gløgg og æbleskiver 

samt underholdning af Hanne Jahns og John Guul, der også vil akkompagnere os 

til vore sædvanlige julesange. 

Prisen for underholdning og æbleskiver er 40,- kr. 

Seneste tilmelding er 10. december. 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes, hvis afbud eller lignende gør det 

nødvendigt. 

Tilmeldinger sker til: 

Jens Gemmer – telefon 7453 0762 – mobil 2176 2790 

e-mail: gemmer@bbsyd.dk  

Der kegles på banerne ved Hammelev hallen hver onsdag kl. 9-11. 

Henvendelse vedrørende kegling til : 

Birgitte Fangel – telefon 2980 6513 

e-mail: b.fangel@icloud.com  
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