København d. 8. juli 2018.

Nyhedsbrev fra Horserød-Stutthof foreningen.
Arrangementer efterår 2018.

ATT: SE TUR TIL FRØSLEV MED TILMELDING.

Onsdag d. 29. aug. kl. 19.00.
“Esters Rejse”(Ester Christiansen - Aalborg)
BJMF / Kantinen - Mølle Alle 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. - 18.00.
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. Arrangementet har i år 10. års jubilæum - takket være
Erling Gørges og Lisbeth Jensen. Entré - inkl. Mad og underholdning: 150, -kr.

Lørdag d. 29. sep. kl. 18.00.- 23.00.
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, dansemusik, fællessang og underholdning med“De Røde Ører”,
“Overraskelses-komik”, festtalere og god mad. Redaktør: Anton Nielsen. Pris for at deltage i
arrangementet - inkl. mad: 100,-kr. Alle drikkevarer koster 10,-kr. (husk mønter). Tidsskriftet koster
200,-kr. årligt og bliver tilsendt med posten. Kontakt: Bjarke Enoch tlf.: 3054 1018. Tilmelding til
fest: annettecopenhagen@gmail.com / tlf: 5248 7954.

Lørdag d. 13. okt./ søndag d. 14. okt.
Besøg i Frøslevlejren - med overnatning.
OM: Afgang fra København lørdag morgen kl.10.00. fra DGI-BYEN med fælles bus foreningens medlemmer på Fyn og i Jylland kører selv til Frøslev. Vi skal overnatte på
Frøslev kro. Efter indkvartering får vi fortalt historien om Frøslev kro. Derefter spiser vi
fælles traditionel tre rettes menu og har hyggeligt samvær. Søndag morgen er der
morgenmadsbuffet. Udcheckning fra værelserne senest kl.11.00, hvorefter turen går til
Frøslevlejren. Betaling for kørsel, overnatning på kroen, aftensmenu, morgenbuffet, samt
entré til Frøslevlejren bliver i alt 1500,-kr. for de personer som kører med bussen fra
København og 1000,-kr. for medlemmer fra Fyn eller Jylland, som selv kører i bil.
Drikkevarer hele weekenden, samt frokost lørdag er ikke med i prisen - tag evt. en
madpakke med i bussen, men ellers stopper vi på en rasteplads, hvor deltagerne vil få
mulighed for at købe en sandwich. Tilmelding efter “først-til-mølle-princippet”og både
medlemmer, samt ikke medlemmer af foreningen er velkomne. Tilmelding senest 1. sep. til
Annette Mørk på mail: annettecopenhagen@gmail.com el.tlf.: 52487954

Vi havde en vellykket tur til Horserødmuseet d. 22. juni, hvor Anton Nielsen var taler. 63
medlemmer og gæster deltog i turen, samt den efterfølgende frokost. Foreningen afholdt efter
vores eget arrangement bogreception for Anton Nielsen og hans nye bog “Den Danske Model” bogen koster 350,-kr.og kan kan bestilles på tlf.:47179069.Til receptionen deltog løbende gennem dagen - ca.100 personer. (foto: Elsebeth Kaufholz)

§ 1 og 2 i foreningen vedtægter er følgende ved lov: Foreningens formål er at højtidligholde d.
22.juni. samt at fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, såvel nationalt, som
internationalt.

Hvis I kender personer, som har en interesse i vores forening, må I gerne anbefale, at de bliver
medlemmer. Det koster 200,-kr. årligt.
www.horserød-stutthofforeningen.dk.
Facebook: Horserød-Stutthof foreningen.

Vi vil gerne have mulighed for at sende “Nyhedsbrevet” ud på mail, hvis det har jeres
interesse, skriv til annettecopenhagen@gmail.com

Med ønsket om en god sommer til jer alle.

Bedste hilsener fra bestyrelsen.

