
Horserød-Stutthof foreningen. 

Arrangementer efterår 2018. 

 

Onsdag d. 29. aug. kl. 19.00. 

“Esters Rejse” (Ester Christiansen - Aalborg) 

BJMF / Kantinen - Mølle Allé 26 - 2500 Valby 

OM: Min far, Jens Erik Sørensen, var modstandsmand i Aarhus, indtil han i efteråret 

1944 blev arresteret og udsat for tortur af det tyske sikkerhedspoliti Gestapo. Han 

blev deporteret til koncentrationslejren Neuengamme . Han var meget syg og stærkt 

afkræftet, da han vendte hjem til familien den 17. maj 1945. 

 

Lørdag d. 1. sep. kl. 11.00. - 13.00. 

ROSKILDE MINIFESTIVAL - En verden i fred. 

Strandengen 11, 4000 Roskilde. 

OM: Freds-, solidaritet- og antifascistiske organisationer. Salsamusik, gourmetgrill ad 

libitum. Medarr: Horserød-Stutthof foreningen m.f.  

Entré - inkl. mad: 150, -kr.  

 

Lørdag d. 29. sep. kl. 18.00.  

Tidsskriftet “Antifascistisk Forum” - 10 års jubilæum. 

Malernes fagforening - Lygten 10, 2400 København NV. 

OM: Horserød-Stutthof foreningen er medudgiver af tidsskriftet. 10 års jubilæum skal 

fejres. Derfor inviterer vi til fest, musik, taler og god mad. Redaktør: Anton Nielsen.  

Pris for at deltage i arrangementet - inkl. mad: 100,-kr. Tidsskriftet koster 200,-kr. 

årligt og bliver tilsendt med posten. Kontakt: Bjarke Enoch tlf.: 3054 1018 

Tilmelding til: annettecopenhagen@gmail.com / tlf: 5248 7954. 

 

Lørdag d. 13. okt./ søndag d. 14. okt. 

mailto:annettecopenhagen@gmail.com


Besøg i Frøslevlejren - med overnatning. 

OM: Afgang fra København lørdag morgen med tog - foreningens medlemmer på Fyn 

og i Jylland kører selv til Frøslev. Efter guidet besøg i lejren, spiser vi fælles aftensmad 

og der bliver mulighed for indlogering til en rimelig pris. Nærmere oplysninger om 

arrangementet vil blive lagt på hjemmesiden, samt vores Facebookside.  

 

Det er muligt at blive medlem af foreningen. Det koster 200,-kr. årligt. 

2019 har vi nytårskur i januar, generalforsamling i marts, 1. maj er vi på “Rød 1. maj” 

i Fælledparken med udstilling, 4. maj deltager vi i “Istedgade overgiver sig aldrig” på 

Vesterbro, 5. maj deltager vi i kransenedlæggelse ved AMPA-monumentet på 

Christmas Møllers Plads. 22. juni tager vi på vores årlige tur til Horserød-lejrens 

museum. Derudover er vi åbne for forslag til arrangementer, som er relevante for 

foreningen og gerne i samarbejde med andre organisationer.    

Foreningens § 2:  

-  At højtidligholde den 22. juni. 

-  At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, såvel nationalt 

som internationalt. 

www.horserød-stutthofforeningen.dk. / Facebook: Horserød-Stutthof foreningen.  

http://www.horserød-stutthofforeningen.dk./

