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Nyhedsbrev december 2012. 

Siden sidste nyhedsbrev i april måned: 

Vi har deltaget i maj i fælledparken med en udstilling af alle de postkort og hilsener Anton fik 
under opholdet i Horserød Statsfængsel. Udstillingen vakte en del opsigt, og der var mange 
besøgende som ville høre hvad det var vi havde gang i. Vi fik mange gode diskussioner og mange 
positive tilkendegivelser.   

22. juni arrangementet og museets 10års jubilæum blev en meget våd omgang. Vi sluttede som 
sædvanligt af med frokost i Trekronergade, og det blev en hyggelig dag alligevel. 

Skovturen med aktive modstandsfolk til Bakken lå også i juni, og var for de forholdsvis få deltagere 
en dejlig dag. 

Efter sommerferien var vi som altid med på K-festival i Nørrebroparken med plakatudstilling, som 
omhandlede plakatkunst der beskrev fascisme, racisme, solidaritet, krig og fred. Det var – næsten 
som sædvanligt – den varmeste weekend i sommeren, men foreningens telt var i år rykket over i 
skyggen, men lå lidt i ”skyggen” af ølteltet, det ser vi på til næste år. Festivalen var ikke helt så 
velbesøgt som de foregående år, og det skyldtes helt sikkert både det gode vejr og at muslimerne 
i den weekend fejrede slutningen på Ramadanen. Men alt i alt et godt arrangement. 

I slutningen af august var en del af bestyrelsen og interesserede medlemmer til et arrangement i 
Rostock, hvor vi deltog i markeringen af 20 året for mordbranden og de racistiske uroligheder i 
bydelen Lichtenhagen. Der var møde på rådhuspladsen i Rostock og demonstration fra Lütten 
Klein til Lichtenhagen, hvor det anslås at ca. 6.000 mennesker deltog. En artikel om turen er i 
septemberudgaven af Kommunist og kan ses på foreningens hjemmeside med flere billeder. 

 

 



Lørdag den 1.september deltog foreningen i Mini-festival i Roskilde hos Erling og Lisbeth. 
Arrangementet støtter op om solidaritetsarbejde på Cuba, og lotteri sælges til fordel for 
Antifascistisk Forum, og mange forskellige organisationer deltager med udstilling og talere. Der var 
levende musik og god mad fra grillen og ikke mindst dejlig cubansk øl og rom. Det var ikke det 
bedste vejr, men holdt dog tørt.  

Som en af bestyrelsens arbejdsopgaver siden generalforsamlingen i marts måned havde 
hjemmesiden meget høj prioritet. Hjemmesiden blev vedligeholdt af Mogens Mølholm indtil han 
blev ramt af alvorlig sygdom og sin alt for tidlige død. Vi har med stor hjælp fra hans kone Pia fået 
opdateret og ajourført hjemmesiden, så den nu igen kan bruges af interesserede medlemmer og 
andre besøgende. Vi har udnævnt bestyrelsesmedlem Steen Jensen til redaktør og vi arbejder 
stadig med at få lagt interessante og aktuelle ting ind på siden. Hvis der er noget I synes skal med 
på hjemmesiden, så kontakt redaktøren eller bestyrelsen, så ser vi på det og får det bearbejdet. 
Hjemmesiden kan ses på www.horserød-stutthofforeningen.dk og har fået egen e-mail adresse 
som er følgende: horseroedstutthof@gmail.com. 

HUSK, at det store julenummer af Antifascistisk Forum udkommer den 14. december 2013. 

Af kommende arrangementer skal først og fremmest nævnes  

Nytårskuren den 26. januar 2013 på  

Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV, (sidste sidevej til Frederikssundsvej 

inden Tomsgårdsvej), I fagforeningen Lager-Pak m.fl. 

Vi starter kl. 13, og vi vil gerne have tilmelding senest den 17. 
januar 2013.  

Vi glæder os til at se Jer. 

Generalforsamling den 2. marts 2013 kl. 12.00 samme sted. Indkaldelse kommer senere. 

Foreningen planlægger en tur til Heideruh i maj 2013. vi tager af sted den 7. maj og rejser hjem 
den 11. eller 12. alt efter hvad vi får strikket sammen af program. Pris for turen er ikke helt på 
plads endnu (togbilletter m.v.), men vi håber at have alt på plads så vi kan informere til 
Nytårskuren i januar. 

 

På forhåbentligt gensyn i det nye år, og en glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer og 
deres familie. 

Bestyrelsen 

 

Bodil Enoch/formand.  

Hanna Kirkegaard/kasserer.  
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