
 

 

København d. 16. maj 2019. 

 

 

Kære Medlemmer af Horserød-Stutthof foreningen. 

 

LÆS OM STUTTHOF-TUR, SAMT 22. JUNI og tilmelding.  

 

Hvis I modtager nyhedsbrevet pr. brev, ser vi gerne, at I sender jeres mail-adresse 

til annettecopenhagen@gmail.com , da vi har besluttet på generalforsamlingen, at 

medlemsudsendelser for eftertiden bliver sendt pr. mail.  

 

- Vi takker den store opbakning i 2018 og 2019, som har været gode år for 

foreningen.  

- Lør. d. 26. jan. havde vi en velbesøgt nytårskur - tak for det. Leif Bork Hansen fra 

“Bedsteforældre for asyl” holdt en smukt tale om asylpolitik i dag. Når lovgivning gør 

det kriminelt at handle medmenneskeligt, fint kædet sammmen med historien fra 

30.erne. Kim Jezus, stod for en fin underholdning med harmonika og fællesssang. 

Derfor får vi lavet nye sanghæfter til d. 22. juni i år,så der bliver en større mulighed 

for fællessang i fremtiden.  

- Tirs. d. 19. feb. holdt Morten Bach fra transportgruppen i “Sømændenes forbund 

3F”, fordrag om krigssejlerne - en fin fortælling og sammenknyttet til filmforvisning, 

fik vi alle en god aften.  

- Lør. d. 16. marts havde vi generalforsamling, hvor Pelle Voigt spillede op og også 

denne gang med fællessang. Pelle ville trykke 100 sanghæfter af vores det gamle, 

som vi kun havde 14 tilbage af. Det har han gjort og tak for det.  
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4. april deltog vi i manifestation af “NATO 70. års dag - mod krig og oprustning”.  

- Vi deltog 1. maj med vores telt på “Rød 1. maj” i Fælledparken, hvor formanden 

havde lavet en udstilling Sjælsmarks børn.  

- 4. maj var vi repræsenteret ved “Istedgade overgiver sig aldrig”.  

- 5. maj ved AMPA´s mindehøjtidelighed på Christmas Møllers plads.  

- Vi er gået i samarbejde med andre grupper, om den stigende racisme og retorik, i 

den politiske arena, hvilket gerne skulle udmønte sig i manifestationer m.m. 

- Vi har sammen med “SOS mod racisme” m.f. politianmeldt Rasmus Paludan for 

racisme, efter at have set nogle af hans videoer på “You Tube”. 

- Det var med stor beklagelse, at vi modtog meddelelsen om tidligere formand Bodil 

Enochs død, efter års kamp mod kræften. Bodil Enoch sov stille ind d. 2. april, 

omgivet af sin familie. Hendes mand - Bjarke Enoch - er forsat i bestyrelsen.  

 

 

 

22.juni 2019: Tur til Horserødlejrens museum, med frokost. 

Vi mødes ved DGI-Byen kl.10.00. og kører til Horserød museum. 

Efterfølgende kører vi til: 

BJMF - kantinen - 2, sal, Mølle Allé 26, 2500 Valby. 

Pris for bus tur/retur: medlemmer: 50,-kr./ ikke medlemmer: 75,-kr.  

Pris for frokost: 75,-kr. for medlemmer - ikke-medlemmer: 100,-kr. 

Alle drikkevarer: 10,-kr.  

Taler: BJMF - Ungdom: Musik: “De Røde Ører” og lidt “syng med”.  

Tilmelding til: annettecopenhagen@gmail.com eller på tlf.: 5248 7954 (gerne sms)    

Ved tilmelding bedes anført, om tilmeldingen gælder for museumsturen, frokost 

eller begge dele.  
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4.maj 2019: Ung mand fra “Revolutionære Antifascister” bar vores “Frihedsfane”. 

Her foran “Stjerneradio” på Istedgade. Adrian Frank holdt tale. På Halmtorvet holdt 

“De gule Veste” fra Frankrig og Lave K. Broch fra “Folkebevægelsen mod EU” tale.  

 

 

5. maj: Kransenedlæggelse ved AMPA. Pelle Voigt spillede og Rina Ronja Kari fra 

“Folkebevægelsen mod EU” holdt tale om frihedskæmperen Leo Kari.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen. 


