
Alle arrangementer foregår 

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

 med mindre andet fremgår af programmet. 

12. januar: Vi starter ud med det traditionelle bankospil. 

Prisen for kaffe og 3 spilleplader er 50,- kr. Seneste tilmelding er 6. januar. 

26. januar: Her får vi besøg af biolog Uwe Lindholdt, der vil fortælle om og vise 

billeder fra Svalbard – historie, fauna og flora fra øgruppen, der ligger midtvejs 

mellem Norges fastland og Nordpolen. 

Prisen for kaffe og foredrag er 30,- kr. Seneste tilmelding er 20. januar. 

9. februar:  Folketingsmedlem Jesper Petersen kommer og fortæller Nyt fra 

Borgen. 

Prisen for kaffe og foredrag er 20,- kr. Seneste tilmelding er 3. februar. 

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

kl. 12.45 med et let traktement. 

Seneste tilmelding er 16. februar. 

9. marts: Forhenværende højskoleforstander Niels Ole Frederiksen vil underholde 

os på sin sædvanlige muntre facon med Digte og fællessang. 

Prisen for kaffe og foredrag er 30,- kr.  Seneste tilmelding er 3. marts. 

23. marts: Vi får igen besøg af Familie på Farten, der vil vise flotte billeder og 

fortælle om Tre generationer på rundtur i Island. Helge og Anne Grethe har denne 

gang følgeskab af deres yngste søn, Hjalte. 

Prisen for kaffe og foredrag er 60,- kr. Seneste tilmelding er 17. marts. 

20. april: Daglige læsere af JyskeVestkysten kan hver dag glædes over en 

satiretegning udført af tegneren Julius, der vil komme og berette om sit Arbejde 

som bladtegner. 

Prisen for kaffe og foredrag er 20,- kr. Seneste tilmelding er 14. april. 

 

 

4. maj kommer højskolelærer Christian Friis med sit foredrag: Vincent van Gogh’s 

liv og kunst.  Van Gogh er en af de mest anerkendte malere i dag, men hans 

samtid satte ikke stor pris på ham og i hans levetid solgte han blot et enkelt af 

sine malerier; han er også kendt som maleren, der skar sit ene øre af i et tilfælde 

af sindssyge.  

Prisen for kaffe og underholdning er 40,- kr. Seneste tilmelding er 28. april. 

1. juni: Fhv. seminarielektor Jørn Buch kommer og fortæller om Dannevirke og 

Slesvig, som vi senere skal på udflugt til. 

Prisen for kaffe og foredrag er 30,- kr. Seneste tilmelding er 26. maj.  

15. juni. Vi tager på sommerudflugt til Slesvig og Dannevirke. 

Der afgang fra Hertug Hans Plads kl. 9.00 og vi er efter ca. 1 times kørsel   

fremme ved Dannevirke, hvor vores guider venter på os og vil fortælle om 

protestsvin, genforening, 1864 og Dannevirke. Der er lidt tid på egen hånd,  

inden bussen kører til en restaurant, hvor frokosten venter. 

Mætte kører vi til St. Petri Dom, hvor vores byguider venter os; vi starter med 

 et besøg i kirken, der står nyrenoveret. Efter besøget bevæger vi os gennem  

byen og passerer bl.a. rådhuset. Har man ikke mod på gåturen gennem byen,  

kan man køre med bussen til vores mødested. 

Max. 52 deltagere efter ”først til mølle” princippet.  

Prisen for dagens arrangement er 400,- kr. Sidste bindende tilmelding er 1. juni. 

Husk pas 

7. september:  Vi starter efteråret med det traditionelle bankospil. 

Prisen for kaffe og 3 spilleplader er 50,- kr. Seneste tilmelding er 1. september. 

21. september tager vi på halvdagstur til Knivsbjerg. 

Der er afgang fra Hertug Hans Plads kl. 14.00 og vi ankommer til Knivsbjerg kl. 

14.30, hvor der er rundvisning og historiefortælling. Kl. 15.00 serveres der kaffe 

og kage. Det anbefales, man har gode sko på. Stedet er uegnet til rollatorer og 

kørestole. 

Prisen for turen er 150,- kr. Seneste tilmelding er 1. september. 

 



5. oktober kommer forfatteren Linda Lassen fra Gråsten og fortæller om sin bog: 

Tysklandsarbejderen – Frederiks valg. 

Prisen for kaffe og foredrag er 40 kr. Seneste tilmelding er 29. september. 

2. november: Thorkild Sørensen vil i dag underholde os med Historien om en 

julesang. 

Prisen for kaffe og foredrag er 20,- kr. Seneste tilmelding er 27. oktober. 

16. november:  Alex Thomsen kommer og fortæller om sine forældre, der sad  

10 år i en af de berygtede Gulac lejre i Sovjetunionen. Alex Thomsen blev selv født 

i den sibiriske fangelejr Gorniak den 19. december 1950. 

Der er udgivet en bog med titlen: Alex – Miraklet fra Stalins Gulac. 

Prisen for kaffe og foredrag er 30,- kr. Seneste tilmelding er 10. november. 

30 november: Tidligere journalist ved Radio Syd og foredragsholder, Flemming 

Nielsen kommer med sit sønderjyske foredrag: ”man i e’ tyn – å kuen i e’ balle”. 

Pris for kaffe og underholdning er 30,- kr. Seneste tilmelding er 24. november. 

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

samt underholdning af Guitar-Finn og Bodil, der også vil akkompagnere os til vore 

sædvanlige julesange. 

Prisen for underholdning og æbleskiver er 50,- kr.  

Seneste tilmelding er 9. december. 

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

nødvendigt. 

Tilmeldinger sker til: 

Jens Gemmer – telefon  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  

HK Seniorer Haderslev  

 

 

 

 

PROGRAM 

for 2023 

mailto:gemmer@bbsyd.dk
mailto:b.fangel@icloud.com

