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NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 

      Indhold: 

1. maj i Fælledparken 

Tur til Heideruh  maj 2013 

22. juni i Horserød og  

Røde Blades Gadefest Nørrebro 

K-festival i Nørrebroparken 

29. august 1943, 70-året 

Mini-festival i Roskilde 

FIR Kongres i Sofia, Bulgarien 

ROJ-TV 

Kommende arrangementer 
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Som det fremgår af forsiden har vi ikke ligget på den lade 
side siden sidste nyhedsbrev efter generalforsamlingen i 

foråret. 

I slutningen af april blev Frihedsmuseet brændt ned, og 
der er endnu ikke fundet frem til, hvem der er ansvarlige 
for dette uhyggelige hærværk. Horserød-Stutthof 
Foreningen har i en skrivelse til Kulturministeriet ovenpå 
den ophedede debat om museets fremtid krævet at 
museet genopbygges og at man ikke ændrer i formål og 
indhold. Museet var en gave til danskerne fra 

modstandsbevægelsen og dette skal respekteres.  

Vi var som altid at finde i fælledparken på Rød 1. majs 
plads med vort telt, hvor vi i år havde en udstilling om 
foreningens historie og virke. Vi har ofte spørgsmål om 
hvem vi er og hvad vi laver, så det var en god anledning 
til at fortælle de mange gæster om foreningens arbejde. 

Vejret var fint og der var mange besøgende. 

Den 7. maj tog en gruppe af sted til Heideruh, hvor vi på 
den internationale fredsdag den 8. maj var på besøg i 
Neuengamme hvor vi lagde blomster på 
mindesmærkerne og hvor Anne Jönsson, hvis far var 
Neuengammefange, fortalte om lejren og danskernes 

ophold der.  
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Næste dag havde vi en heldagstur til Bremen, hvor 
Raimund Gäbelin fra VvN var vor guide. Vi hørte om 
kommunisternes situation omkring Hitlers 
magtovertagelse, og så nogle af byens attraktioner, set 
med modstandsbevægelsens øjne, og sluttede en lang dag 
af med kaffe og snak hos Die Linke, hvis kontor ligger i 
nærheden af det store Weser-værft som vi så 

mindesmærket for. 

10. maj stod der Hamborg på programmet. Der var en 
række arrangementer, ”læsninger” af tekster fra de bøger 
der blev brændt af nazisterne i tiden før 2. verdenskrig. Det 
foregik på gader og pladser, og var en del af fejringen af 

krigsafslutningen.  

11. maj var hjemrejsedag, og selvom det var et presset 
program var det en fin tur med mange oplevelser og 

alligevel tid til hygge og godt samvær.  

 

 

Den 22. juni var vi igen på tur til Håbets Port i Horserød. 
Taler var den nye formand Bodil Enoch, og selvom vejret 

ikke var 
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med os, deltog ca. 50 ved mindesmærket og der var tid til 
en kort tur på museet. Efter busturen frokost i NV-
bogbutikken, og vi fik præsenteret Horserød-Stutthof 
Foreningens seneste udgivelse: ”Det skete i vor tid…”, som 
er en samling af Antons Nielsens artikler om konflikten 
mellem Palæstina og Israel. En kronologisk rejse som giver 
et godt overblik og klarhed omkring problemerne i 
mellemøsten. Bogen kan købes for 50,- kr. i foreningen.  

 

Om eftermiddagen den 22. juni deltog mange i de Røde 
Blades Gadefest i Murergade på Nørrebro. Vejret var slået 
om og det var fint solskin. Mange mennesker og god 
stemning med grillmad, øl, musik og formanden havde fået 

taletid, og fortalte om vores kamp mod terrorlovene.  

Efter sommerferien stod der midt i august K-festival på 
programmet, og vi havde i år valgt at lave en udstilling om 
folkeopstanden i august 1943, som vi markerede ved et 
arrangement sammen med FIR-DK. Leif Monnerup og Røde 
Horn og Oktetten (fra Oktoberkoret) sørgede for fin 
underholdning, og der var stort fremmøde på denne 29. 
august 2013. John fra Oprør og Anton fra FIR-DK talte, og 
der var oplæsning af beretningen om hvordan dagen 

oplevedes i Horserødlejren. 
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Sidste weekend i august deltog vi i Mini-festival i Roskilde, 
som efterhånden er blevet en fast tradition. Formålet er at 
samle penge ind til humanitære formål i Cuba, og der 
sælges lotteri hvis overskud går til Antifascistisk Forum. 
Foreningen får således mulighed for at vise flaget uden for 
København, og vi har altid vort banner og materialer med 

til arrangementet. 

I starten af oktober deltog formanden sammen med Anton i 
FIR-Internationals kongres i Sofia i Bulgarien. Kongressen 
havde repræsentanter for fange- og frihedskæmper-
organisationer fra hele Europa. Højredrejningen og 
nyfascismen i specielt Østeuropa var det gennemgående 
tema, og det var skræmmende at høre hvor galt det står til. 
Vi kender det jo også herhjemmefra, og det er en af 
Horserød-Stutthof Foreningens vigtigste opgaver at oplyse 
om og bekæmpe denne tendens i tiden. En rapport fra Sofia 

kan læses i Bladet Kommunist i novemberudgaven. 

Ligesom vor forening blev dømt efter terrorlovene tilbage i 
2011, er der igen en større sag i retten efter samme 
princip. ROJ-TV, kurdernes tv-station som sendte fra 
Danmark inden den blev lukket, er i retten sigtet for at 
støtte en terror-bevægelse, PKK, som kæmper for kurdisk 

selvstændighed. 
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Sagen kører i byretten i København, og der er 11 tiltalte, 
foreløbigt. De fleste pladser til retsmøderne, i byrettens 
mindste lokale, er optaget af den tyrkiske ambassades folk, 

så det er svært at komme ind.  

Vi følger sagen tæt, og vi opfordrer alle til at støtte op, og 
om muligt deltage i møderne på Rådhuspladsen i 
forbindelse med de mange retsmøder – ca. 150 – der er 
fastsat fra nu af og indtil slutningen af marts 2014. 
Foreningen vi efter jul lave et     arrangement hvor vi møder 
op med banner og faner for at vise vor solidaritet med 

kurderne.   

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

I STARTEN AF DET NYE ÅR, NÆRMERE BESTEMT  

LØRDAG DEN 18. JANUAR 2014 KL. 13.00 AFHOLDER 

FORENINGEN VOR SÆDVANLIGE NYTÅRSKUR.  

DET FOREGÅR I ”DET GRÅ HUS” PÅ PETER IPSENS ALLE 27.  

VI HÅBER AT SE JER TIL ET HYGGELIGT ARRANGEMENT 
MED GOD MAD OG DRIKKE TIL ”JANUAR-

UDSALGSPRISER”.  

TILMELDING TIL BODIL PÅ 21 67 05 92 ELLER 
enoch.bodil@mail.dk senest 10. januar 2014 

PRIS PR DELTAGER KR. 50,- . GÆSTER KR. 75,-. 

 

mailto:enoch.bodil@mail.dk
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NÆSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDES  

LØRDAG DEN 15. MARTS 2014 KL. 12.00, SAMME STED.  

INDKALDELSE KOMMER SENERE. 

 

VEL MØDT I DET NYE ÅR, GODT NYTÅR ØNSKES ALLE 

FORENINGENS MEDLEMMER OG STØTTER.  

  

  BESTYRELSEN 
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BESTYRELSEN 

 

BODIL ENOCH, FORMAND, 2167 0592 

MAIL: enoch.bodil@gmail.com 

STEEN JENSEN, NÆSTFORMAND 

HANNA KIRKEGAARD, KASSERER 

SISSE GORM KNUDSEN 

ANNETTE MØRK 

GERD FUGLSANG 

TONNY WARMING 

ERLING GØRGES 

ANNE JÖNSSON 

BJARKE ENOCH 

 

 


