
  
 

Senior klubben fraktion 4, Kreds 93 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Peter & De Andre Kopier med forsanger Peter Molzen (vokal & rytmeguitar) i front, er et kopiband fra Århus. 

Kopierne debuterede d. 19. februar 1993 på Café Huset i Haderslev og har siden 1995 optrådt professionelt 

med Gasolin og Kim Larsen numre i genren popmusik og rockmusik. Orkestret optræder på landets spillesteder 

og festivaler med ca. 100 koncerter om året. 

Et rigtig godt tilbud til jer i Fraktion 4, Peter og de andre kopier jubilæumsshow. 

Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og indbetaling på  

konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Landsbank,  

skriv da i modtagerfeltet P &kopier(antal)navn  

senest den 20. januar 2023.  

Pris: medl./ikke medl. 130 kr./200 kr.        

    

 

  

Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet. 

Følgende er kommet i kalenderen, og 

der kan ikke ske tilmelding før, der står 

en beskrivelse af arrangementet. 

 

 

PETER & DE ANDRE 
KOPIER 
Lørdag den 18. februar 2023 
22.00 

Kulturhus Harmonien 

Gåskærgade 19 

6100 Haderslev 

 

 

Fint museum om det tyske 
mindretal 
Det tyske museum i Sønderborg er et besøg værd både for 

danske og tyske. Museet er renoveret og forsynet med en fin 

tilbygning i august 2020. Her belyses det Slesvigske 

grænselandsspørgsmål, som kan være meget følsomt for 

mange, men det sker på en fin og afbalanceret måde, som 

både danske og tyske kan lære noget af. Der vises mange 

plakater fra afstemningen i 1920. Men det, som gør det 

stærkeste indtryk er nogle videosekvenser, hvor unge fra det 

tyske mindretal udtaler sig om at tilhøre et nationalt mindretal, 

men samtidig være dansk borger og finde sig hjemme her. 

 

KØR-SELV-tur til 

Sønderborg d.6.03.23 

https://da.wikipedia.org/wiki/Peter_Molzen
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85rhus
https://da.wikipedia.org/wiki/Haderslev
https://da.wikipedia.org/wiki/Gasolin
https://da.wikipedia.org/wiki/Kim_Larsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Popmusik
https://da.wikipedia.org/wiki/Rock
https://da.wikipedia.org/wiki/Festival
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Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og 

indbetaling på  

konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes 

Landsbank, skriv da i modtagerfeltet 

Demu(antal)navn senest den 24. februar 23     

Pris: medl./ikke medl. 40 kr./60 kr.   

  

April, den 11          Vitalismen om ”livskraft”.      En periode i dansk livsførelse 

kunst og kultur (ca. 1890 – 1940) med fokus på krop og 

sundhed ovenpå 1800 tallets pessimisme, sygdom og 

melankoli.  

Hvordan passer det med  vor dages syn på sygdom, 

sundhed og kunst samt de rammer vi skaber for trivsel?   

Maj                           Bestseller  

Juni, den 14  Bustur til Varde og Oksbøl, Frello Musset og Flugt 

Aug/sep   folketingsmedlem Jesper Petersen 

Oktober, den 11 Årsmøde, frokost og foredrag med Hans Christensen 

Davidsen ”NOLDE”  med mulighed for at købe hans bog 

derom. 

November Jule-event  

    

   

  

 

 

 

Mødetidspunkt på Museet er kl. 14 

Rønhaveplads 12, Sønderborg 

Bestyrelsen:    Vibeke Appel, vibeappel@gmail.com   

       Lars Lorenzen, LarsLorenzen@bbsyd.dk 

   Ingrid Lauritzen, ingridlauritzen@yahoo.dk 

mailto:vibeappel@gmail.com
mailto:LarsLorenzen@bbsyd.dk

