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Årsbrev 2018 til alle medlemmer af Cathrinesmindes Venner 
 

Virkeplan 2018: 
 

1. Vandretur lørdag den 5. maj kl. 13.30 Se nedenfor, gratis. 
2. Egnsspil: Fare Fare Krigsmand, 13-17. juni. Billetter med medlemsrabat til  

medlemmer kan bestilles fra 16. april til 19. maj (100 kr.) Se omtale nedenfor. 
3. Bustur til Ruhr fra mandag den 27. august til fredag den 31. august. Se omtale 

nedenfor. 
4. Foredrag og generalforsamling onsdag den 7. november kl. 19. Direktør for 

Museum Sønderjylland, Henrik Harnow taler over emnet: Danmarks industrielle 
miljøer kl. 19-20. Derefter generalforsamling. Kaffe 25. kr. 

 

Vedlagt fremsendes indbetalingsdkort, som bedes være betalt senest den 1. marts. 
Kontingentet er 125 kr. Et skrift fra Cathrinesminde kommer i august. 

Ny E-mail eller ændringer i din mailadresse bedes oplyst til foreningen. 
Bemærk vores nye hjemmeside: www.cm-venner.dk 

 
Bestyrelsen består af: 

Formand, Carsten Hauerberg, tlf. 20 18 68 72, E-mail: hauerberg@bbsyd.dk 
Sekretær, Elisabeth Alrøe, tlf. 22 15 31 72, E-mail: ea@svendsted.dk  

Kasserer, Knud Bille, tlf. 74 48 94 9, E-mail: bille@dyb-net.dk  
Medlemmer: Birgitte Hell, Christian Frederiksen, Joachim Hagenau, Nanna Gellert. 

Suppleanter: Poul Brock Larsen og Anton Linnet. 
 

 
Vandretur på Nybølstien lørdag den 5. maj 

Hør om 3 teglværker, en vandmølle og en ny energiteglsten 
 

Kl. 13.30 Vi mødes ved Vesterled Teglværk ved at køre ad Vandmøllevej. Her 

parkeres bilerne/cyklerne.  
Vandring ad stien langs vandet forbi Vesterled Teglværk til Stoffers Teglværk, der i 

dag laver overliggere for flere teglværker.  Der fortælles lidt om teglværkets historie, 
Gåtur tilbage igen til en rundvisning på Vesterled Teglværk, ca. 14.30 

 
15.30 Gåtur forbi Nybøl Vandmølle og det nedlagte Vandmølle Teglvæk (nedlagt i 

1914), hvor der bliver fortalt 
undervejs. 

 
16.00 Vi kører i egen bil/cykel til Nybøl 
Skole, hvor der kan købes øl og vand 

og hvor teglværksejer Peter Matzen vil 
fortælle om forsøget på at producere 

en hel ny energiteglsten, der lever op 
til fremtidens krav til isoleringsevner 

for mursten. Forventet sluttid, ca. kl. 
17. 
 
                                                                                                 
Dronebillede af Svend Rasmussen 
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Fare, fare krigsmand 

     13.-17. juni 2018 

Instruktion: Kristian Hald  

 

Spillet ”Fare-fare krigsmand” er en genopførelse af 

teglværksspillet fra 2016, skrevet af Jacob Clausen på 

baggrund af de ca. 700 breve, som teglværksejer 

Christian Hollensen, der var indkaldt som soldat i 1. 

verdenskrig, og dennes husbestyrerinde, senere 

hustru, Ingeborg Andresen skrev til hinanden under krigen. Brevene findes i dag på 

Museet på Sønderborg Slot. I 2014 udgav Museum Sønderjylland, Cathrinesminde 

Teglværk og Cathrinesmindes Venner bogen, ”Teglværksejer Hollensen – Brevveksling 

fra østfronten 1915-18 og dagbøger 1930-43 skrevet af Hans Wolf. 

 

Her i 100-året for 1. verdenskrigs afslutning, ønsker vi igen at sætte fokus på krigen, 

dens betydning for soldaterne, herunder de mange danske, som måtte deltage, 

påvirkningen af det lokale miljø og krigens nationale og internationale konsekvenser. 

Kvindernes rolle og indtog på arbejdsmarkedet har en særlig plads i spillet.  

 

Stykkets historiske autenticitet på netop det sted, hvor det opføres, opleves smukt og 

stærkt gennem de godt 30 medvirkende skuespillere og musikeres samspil. 

 

Billetsalg: Billetter á 130 kr. vil kunne købes online fra den 16. april. Se nærmere på 

www.cm-venner.dk 

Medlemmer af Cathrinesmindes Venner kan købe billetter med medlemsrabat, 

Pris: 100 kr. + billetgebyr 5 kr. ved fremmøde på Cathrinesminde på følgende dage: 

Lørdag den 21. april kl. 10-12    

Mandag den 23. april kl. 10-12    Kontant betaling 

Mandag den 7. maj kl. 10-12 

 

Billetter med medlemsrabat kan også bestilles telefonisk fra den 16-20 april kl. 17-18 

på tlf. 20 18 68 72 og afhentes på Cathrinesminde en af ovenstående dage. 

 

 

 

    

 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                                 

Har du lyst til at hjælpe til med opførelsen af 

stykket? Eller kendskab til en, der har? 

Skuespillere, praktiske hjælpere, 

Kontakt venligst form. Carsten Hauerberg 20186872 
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Tag med 
Cathrinesmindes 

Venner til 
Ruhr 

Fra mandag den 27. august til 
fredag den 31. august 2018. 5 
oplevelsesdage for 3.999 kr. 
pr. person. 

 
Ruhr området med de store kul- og metalforekomster forbindes ofte med snavs fra rygende 
skorstene, åbne brud og kæmpestore industrianlæg. Derfor er området ikke lige det første sted, 
man tænker på, når man skal planlægge sin ferie. Men der er sket rigtig meget i Ruhr, som gør det 
attraktivt at være turist samtidig med, at Ruhrs industrihistorie levendegøres på museer og 
besøgsvirksomheder. Den oplevelse vil arrangørerne gerne dele med dig.  
I prisen er inkluderet al transport med bus, halvpension, hotel, entré og guide til alle programsatte 
oplevelser og for afskedsmiddag på vejen hjem.  
Ligeledes er der morgenmad i bussen den første dag og frokostpakke til 2 af dagene.    
Prisen rummer ikke betaling for drikkevarer.  
I bussen kan vi købe kaffe/the og kolde drikke. 
 

Hvad skal vi opleve? 
Mandag den 27. På vej til vores hotel i Essen vises vi rundt i Mercedes Benz enorme samlehal i 
Bremen, hvor der samles 300.000 biler om året.  
Tirsdag den 28. besøger vi Villa Hügel, hvor familien Krupp boede i generationer. Om 
eftermiddagen ser vi en kæmpe kunstinstallation placeret i en tidligere gastank.  Dagen slutter 
med en 2 timer lang guidet tur omkring Essen, hvor vi hører om og ser områdets særpræg.  
Onsdag den 29. kører vi til Køln, hvor vi skal se den imponerende domkirke. Vi går turen til 
Kolomba-museet, hvortil Chr. A. Petersen udviklede sin helt særlige mursten. Vi slutter med en 
sejltur på Rhinen.  
Torsdag den 30. besøger vi museet Zollverein , der er på Unescos Verdensarvliste  og Ruhrmuseet, 
der fortæller alt om områdets helt specielle historie.  
Fredag den 31. er hjemrejsedag, hvor vi ved byen Minden skal se Mittellandskanalen krydse 
floden Weser på en akvædukt over floden.  Vi slutter turen med et festmåltid i det høje tårn i 
Slesvig.  
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Øvrige oplysninger 
Vores tur arrangeres i samarbejde med Lauritzen Rejser, der står for busselskabet og 
hotelindkvarteringen, men også har inspireret til dele af programmet og har booket oplevelserne 
for os. Vi har en moderne bus til rådighed med en dansktalende chauffør.  
Alle deltagere er fuldt betalende. 

Tilmelding til turen  
Tilmeld dig så hurtigt du kan. Kontakt Nanna Gellert på mob.  22 98 26 12 eller på mail: 
nannagellert@hotmail.com 
                                      Seneste tilmelding er mandag den 19. marts.  
Ved tilmeldingen ønsker vi navn, adresse og mobilnummer.  Ligeledes vil vi anmode om 
mailadresse, så vi kan sende supplerende materiale.  
Der skal indbetales et depositum på 1.000 kr. til knt. nr. 9797 0000149705 efter din tilmelding, for 
at man er sikret en plads. Evt. spørgsmål om betalingen rettes til kasserer, Knud Bille 74 48 94 59  /  
mob. 25 78 30 25 
Enkeltværelse koster 650 kr. i tillæg.  
Restbeløbet opkræves en måned før afrejsen.  
Turen gennemføres ved 40 deltagere. Aflyses turen tilbagebetales depositum.  
 
Arrangører: Birgitte Hell 20 82 59 24, Christian Frederiksen 41 98 29 23  
                       Nanna Gellert 22 98 26 12 og Elisabeth Alrøe 74 42 01 75 
 
Se udførlig turbeskrivelse på Cathrinesmindes Venners hjemmeside.  www:  cm-venner.dk 

NB! Vi tager forbehold for fejl og tillader os ret til at forbedre turen. 
 
 
                                                                                   


