
 

 

Skanderborg-Odder  

Lærerkreds 131 - 

Pensionistfraktionen 

Program for 2. kvartal 2018 

Tirsdag den 15. maj kl. 14 – 16 

Hotel Ry, Kyhnsvej 2, 8680 Ry 

Kør-selv-tur 

”Hvis suk var luftballoner”  

Foredrag om flygtningelejren ved Gl. Rye 

 ved Anette Jacobsen 

                   
                      Opførelse af flygtningebarakker på flyvepladsen.                  Et levn fra den tyske flyveplads. I baggrunden ses  
                den del af flygtningelejren, hvor kirkegården lå. 

Når man i dag kigger ud over landskabet ved Gl. Rye, er det svært at forestille sig, at et af Danmarks 

smukkeste naturområder tæt ved Himmelbjerget fra 1945-1948 var omdannet til en stor flygtningelejr 

med ca. 10.000 tyske flygtninge.  

Anette Jacobsen er født i Tyskland i 1962, dansk gift og har boet i Danmark siden 1991 - de sidste 

atten år i Gl. Rye. Hun vil fortælle om livet hos disse mange flygtninge indespærret bag pigtråd - om 

deres daglige liv i barakkerne, mens de ventede på at komme tilbage til deres hjemland. ”Hvis suk 

var luftballoner” er titlen på hendes bog fra 2013 om tre tyske flygtninges fiktive dagbøger om flugten 

fra hjemstavnen og opholdet i flygtningelejren Rye i Danmark. 

Der vil midtvejs i foredraget blive en pause, hvor der serveres kaffe/te/ bolle. 

 

Pris for ægtefælle/samlever (ikke medlemmer): 80 kr. 

 

Tilmelding senest 3. maj - kun til Karin Nielsen - ikke til kredskontor:  

E-mail: karinmn@stofanet.dk  Mobil: 20 21 27 29  Fastnet: 75 62 77 27  

 

Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle-princippet”, hvor medlemmer har fortrinsret i 

forhold til ikke-medlemmer (årsmødebeslutning 2016) - max 60 deltagere. 

 

NB: Vi gør opmærksom på, at der på Gl. Rye Mølle er en udstilling ”Kunst bag pigtråd” om 

de tyske krigsflygtninges kunst. Der er åbent fra kl. 10 – 16. I kunne måske selv tage hen at se 

den udstilling før foredraget, hvis det har interesse. Entre: 40 kr. (30 kr. for grupper på min. 

10 personer.) 

 


