
 
 

Medlemsbrev, januar 2019 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

 

DET DELTE TYSKLAND 
SET FRA CYKELSADLEN 

 

Torsdag den 7. marts kl. 19.00 på Bispen, Bispebroen 3, 
Haderslev 

 

 



DET DELTE TYSKLAND SET FRA CYKELSADLEN 

Med Poul Grønne på cykel langs den gamle grænse 

Poul Grønne Kristensen skriver om billedforedraget: 

”I godt 40 år var Tyskland delt i Vesttyskland og Østtyskland (DDR). 

Den 1350 km. lange grænse mellem de to Tysklande var ikke bare en almindelig 
grænse.  Det var en dødsstribe med intens bevogtning, automatiske skydeanlæg og 
miner; et bestialsk, næsten uigennemtrængeligt ingenmandsland. For de DDR-
borgere, der boede i den 5 kilometer bredde spærrezone langs grænsen, var 
dagligdagen kendetegnet ved kontrol, trussel om tvangsforflytning og konstant 
overvågning. For dem, der prøvede at krydse den, var det med livet som indsats. 

I foredraget beskrives den 1200 km lange cykeltur, som jeg i foråret 2016 foretog 
langs denne grænse fra Lübeck i nord til Hof i syd, hvor de to Tysklande og 
Tjekkoslovakiet mødtes. Ruten går så tæt på grænsen som muligt, og i foredraget 
fortælles om og vises billeder fra grænsemuseer, gamle grænseanlæg og 
mindesteder, der fortælles om natur og kultur undervejs, og ikke mindst beskrives 
mødet med nogle af de mennesker, for hvem grænsen havde så stor 
personlig betydning.   

Disse personlige oplevelser sættes i foredraget ind i den historiske og kulturelle 
ramme og ledsages af masser af fotos og illustrationer”. 

https://www.poulgroenne.com/det-delte-tyskland-set-fra-cykelsad 

 

Vi ses i det store lokale Månen, så I må gerne tage familie og naboer med.  

Gratis for medlemmer, andre betaler 50 kr. for foredrag og kaffe/te og kage. 
 

Torsdag den 7. marts kl. 19.00 på Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

https://www.poulgroenne.com/det-delte-tyskland-set-fra-cykelsad


Generalforsamling 
Onsdag d. 27. marts kl. 19.00 i lokale 11-12, Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen 

5. Valg af bestyrelse  
6. Valg af suppleant 
7. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

I aftenens løb løfter vi sløret for sommerens cykelture  
- og serverer en kop kaffe/te og lidt sødt 

Bestyrelsen 

Før generalforsamlingen 
I 1980 - samme år, som vi etablerede lokalafdelingen i Haderslev - lavede vi i 
samarbejde med kunstneren Peter Louis Jensen og Aktivitetshuset/Videoværkstedet 
en lille videofilm ”Cyklister i Haderslev”. 

Vi vil prøve at få filmen genoplivet, så vi kan vise den og få et gensyn med 
Haderslevs gader og trafikforhold i 1980. 

Det kan måske give anledning til en snak om, hvordan byen har ændret sig, hvad der 
er sket med vilkårene for cyklister i Haderslev - og hvad I synes, der mangler! 

Turkalender 2019 
Vi går snart i gang med planlægningen.  

Hvis nogen af jer har ideer til ture, må I endelig kontakte os. 

Vi vil gerne lave et varieret turprogram med både dag- og aftenture, ture af 
forskellig længde og i forskellige dele af kommunen.  

Kontakt Vita Jørgensen, vi-ta@bbsyd.dk  
eller Henning Lausten, henninglausten@gmail.com 

mailto:vi-ta@bbsyd.dk
mailto:henninglausten@gmail.com
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Dette medlemsbrev er redigeret af Henning Lausten, tlf. 29 83 84 36, henninglausten@gmail.com 
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