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OVERSIGT:
Ma 7/1 kl. 20
Den nye vindmøllepark i Øresund

GODT NYTÅR

2008

Ma 14/1 kl. 20
Dirch Jansens
Saltholm-film
Ma 21/1 kl. 20
Dræbt af Gestapo
Ma 28/1 kl. 19
Gule ærter-aften
(døren åbnes først
kl. 18.30)
Ma 4/2 kl. 20
Fastelavn i den
Borgerlige
Ma 11/2 kl. 20
Værn om Synet
Ma 18/2 kl. 20
John Mogensen-aften
Ma 25/2 kl. 20
Kulturarvsstyrelsen
og vore museer
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Når du modtager dette programblad, er vi i fuld gang med 2008.
Julen med alle dens fristelser, kan de ses på vægten? Nytårsforsætterne er de allerede begyndt at smuldre? Og julegaverne er måske
ikke blevet byttet endnu! For ikke at tale om alle “rudekuverterne”
som plejer at dumpe ind af brevsprækken i starten af et nyt år? Ja
man kan godt blive stresset, og så er det jo dejligt at kunne slappe
af mandag aften i Borgerforeningen.
2007 var et godt og spændende år med mange gode arrangementer,
og den linie har vort Aktivitetsudvalg og Bestyrelsen tænkt sig at
fortsætte i sine bestræbelser på at finde gode arrangementer, som
for hovedparten har relation til Dragør. Et af dem, der ikke har, er
“Gule ærter aftenen” sidst i januar, med umådeholdent æderi af
flæsk og pølse, lidt Brændevin, øl og så efterfulgt af pandekager
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med is, men det er dejligt, og så hjælper det
jo med at holde vægten fra julen ved lige.
Tilmelding haster til dette pragtfulde arrangement med musikalsk underholdning, lotteri og fed hygge, for der er begrænset antal
pladser.
På gensyn, med de bedste nytårs ønsker
fra jeres

Formand Richard Barth
1165. Mandag 7. januar kl. 20
Den nye vindmøllepark i Øresund -

“Lillgrund vindkraftpark”.
På utrolig kort tid er 48 kæmpestore
vindmøller “skudt op” af havet på
svenskesiden ud for Dragør sydstrand.
Vindmøllerne vil efter beregningerne kunne
levere “husholdnings-el” til 60.000 hjem, og
vindmølleparken vil være den tredjestørste
i verden. Produktionen starter op ult. 2007.
Baggrunden for denne svenske satsning er
ønsket om at yde et væsentligt bidrag til
mindskning af CO2 udslip i atmosfæren,
og dermed et bidrag til tæmning af
drivhuseffekten.
Det er koncernen Vattenfall som gennemfører
projekt Lillgrund, og det vil projektlederen
i Vattenfall/Lillgrund, Ole Bigum Nielsen
(ja, han er dansk), fortælle om og beskrive
for os denne aften. Der er lagt op til en
virkelig interessant aften med mulighed for
at få svar på mange spørgsmål inden for
vindenergiområdet.

1166. Mandag 14. januar kl. 20
OBS!!! STED!!!
Dirch Jansens Saltholm-film
Vort medlem, fotograf Dirch Jansen,
Kirkevej, har lavet endnu en film om
Saltholm. Denne gang er emnet brødrene
Zimling – Georg, som kører os rundt på
fladvogn, når vi besøger den dejlige ø i
september, og Hans, som vi spiser medbragt
mad hos bagefter, og som viser os rundt i sit
hyggelige Saltholm-museum lige over vejen.
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Vi har fået lov at mødes i Dragør Biograf,
hvor filmen vises, og Hans Zimling har lovet
at være med. Vort medlem biografdirektør
Inge Poulsen vil om alt går vel vise filmen
på sin til den tid ny digital-projektor, der kan
vise lokale reklamer, sammen med måske
endnu en kortfilm. Pris for denne hyggelige
aften inklusive et glas vin: 30 kr. Tilmelding
og betaling til Hanne Kirkeberg eller via
hjemmesiden.
I får ikke udleveret billet, men bliver
krydset af ved indgangen. Pladserne er ikke
nummererede, så kom i god tid.

1167. Mandag 21. januar kl. 20
Dræbt af Gestapo
Vores lokale historiker Dines Bogø, vil
denne aften fortælle om et ungt nygift
par, der under tragiske omstændigheder
blev dræbt af Gestapo, kun få måneder
før befrielsen. Hun, Lone er den eneste
kvinde i Mindelunden og han, Lucjan den
eneste udenlandske statsborger i Ryvangen.
De ligger ved siden af hinanden, og hvert
år afholder Den Polske Ambassade en
mindehøjtidelighed ved gravene. Kom
og hør den meget spændende beretning
om parrets tilknytning til Polsk – Engelsk
Efterretningstjeneste under krigen og deres
tragiske endeligt.
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