
 

 

 

 

Foredrag onsdag den 13. april kl. 14 med Lene Glesner: 

Sted: Seniorklubbens lokaler i Holmegården. 

Entre kr.25,- inkl. Kaffe og kage. 

 

”Jeg synes også,- jeg var et offer…” 

 

Lene holder foredrag, om det at føle sig som et offer - at være flygtning og ikke mindst at være en 

brik i kampen om at føle sig tysk eller dansk. Kampen fortsætter i Danmark og Lene kommer ind 

på, hvordan vores menneskesyn er i dag. 

 

Onsdag d.13. april. fortæller Lene Glesner om en østtysk dreng, der overlevede flugten fra det 

daværende Østpreussen til Tyskland i slutningen af 2. verdenskrig. Det er beskrevet i bogen: Den 

store flugt.  

I Hitlers udholdenhedsvanvid måtte de vente til sidste minut. Hundredtusinder af mennesker 

flygtede hovedkulds, især kvinder, børn og gamle til fods eller på hestevogne med de mest 

nødvendige ejendele.  

Mere end tolv millioner mennesker bliver forsvarsløst, i bidende kulde udleveret til sovjetiske 

angreb og massakrer. Over to millioner overlevede ikke. 

 

Gå ikke glip af denne grufulde, spændende og tankevækkende beretning om, hvad mennesker skal 

udholde og begå sig i, når verden er i krig. Hvordan menneskelighed og hjælpsomhed kommer 

under pres. Der opstår fordomme om dem og os, fattigdom, sult, kulde og mangel på alt. 

 

Tankevækkende også i forhold til nutidens flygtningesituation, hvor der også er fordomme, 

fattigdom og mangel på hjælpsomhed og menneskelighed. 

Tilmelding: Peter. kasserer@gelstedseniorklub.dk 

Ronald. naestformand@gelstedseniorklub.dk 

Lene Glesner



Gelsted Seniorklub  

FOREDRAG 
Med Lene Glesner. 

Onsdag d. 13. april, kl. 14.- 

Sted: Seniorklubbens lokaler i Holmegården. 

Entre kr.25,- inkl. Kaffe og kage.  

Lene Glesner har oversat og bearbejdet bogen 

"Livserindringer" af Jürgen Sachek. 

 

”Jeg synes også, - jeg var et offer..” 

Læs mere om bogen på: 

www.gelstedseniorklub.dk  

 

Tilmelding )l foredraget: 

Peter: kasserer@gelstedseniorklub.dk  

Ronald: naestformand@gelstedseniorklub.dk 

Har været inspektør på Fjelsted Harn-

drup Skole i en lang årrække. Lene 

Glesner sidder i ældrerådet, og  

Lene Glesner er ak)v i ældresagen. 

Lene Glesner er særdeles ak)v i lokal-

samfundet. Hele marts måned går 

med Harndruprevyen.  

Lene Glesner.  
Brenderup. 


