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Heldag i Lübeck
måndagen den 29 november

I år spelades klubbens golftävling på
Golfpark Weidenhof i Pinneberg.
Tyvärr så spelade inte vädrets makter med.
Trots det ihållande regnet gav sig alla ut
och spelade 9 hål! Efter tävlingen hade vi
eftersits med prisutdelning, mat och dryck.
Resultat Swedish Masters 2010:
1. Brutto Mattias Gustavsson
1. Netto Wilhelm von Buddenbrock
2.
Dan Frössling
3.
Bibbi Dening
Longest drive: Mattias Gustavsson
Nearest pin: Dan Frössling

Gåsmiddag
Fredagen den 5 november kl. 19.30
avnjuter vi den goda gåsen med allt därtill,
vänligen se bifogad inbjudan!

Sverige har en ny ambassadör i
Tyskland
Staffan Carlsson, 62, har efterträtt Ruth
Jacoby som nu är ambassadör i Rom.
Staffan C. har tidigare varit ambassadör i
Ungern och Storbritannien.

Vi lämnar Hamburg ca 08.30 för att vara
punktligt i Lübeck. Kl. 10 har vi bokat in oss
som grupp för att kunna komma in på den
berömda julmarknaden “Weihnachtsmarkt
am Heiligen-Geist-Hospital“ utan att
behöva köa.
Det blir gemensam lunch på någon trevlig
restaurang. Etermiddagen står till fritt
förfogande (kanske vill du göra ett besök
på “Buddenbrookhaus“ eller gå till
Niederegger?). Framåt kvällen träffas vi för
att åka hem gemensamt eftersom vi
kommer att åka på en Schleswig-Holstein
ticket för att resan inte skall bli så dyr.
Inträdet till Weihnachtsmarkt kostar € 2,och tågresan kostar för 5 pers. € 32,-.
Anmälan till Monica Albrecht, tel. 6052447
eller till Cecilia Frössling, tel. 47195384

05 nov. Nordische Nacht: Roslund &
Hellström, Helene Tursten och Ann Rosman

30 september - 9 oktober
170 tyska och internationella filmer och
dokumentationer visas i premiär under
filmfestivalen. Från Sverige visas:
“I rymden finns inga känslor“/“Simple
Simon“ av Andreas Öhman
Tisdagen den 5 okt. kl. 17.30, Cinemaxx 2
Dammtordamm 1
“Svinalängorna“/“Beyond“ av Pernilla
August
Fredagen den 8 okt. kl. 19.15, Cinemaxx 1
Dammtordamm 1
“Farsan“/“Balls“ av Josef Fares
Lördagen den 9 okt. kl. 19.45, Cinemaxx 2
Dammtordamm 1
Biljetter från € 3,50
www.filmfest-hamburg.de

Under november väntas några kända
svenska författare på Kampnagel –k6
02 nov. Ake Edwardson läser ur sin senaste
deckare “Den senaste vintern“/“Der letzte
Winter“ – med komissarie Erik Winter.
Skådespelaren Oliver Mommsen läser den
tyska texten.
En polispatrull kallas till en våning i
Vasastan. De finner en man i svår chock.
Hans sambo ligger död i dubbelsängen.
Inom några dagar sker ett identiskt mord:
en kvävd kvinna, hennes man bredvid, en
vacker våning i Vasastan. Misstankarna
riktas självklart mot de båda männen, men
en ung polisassistent har sett något som
inte stämmer

Roslund & Hellström läser ur “Tre sekunder“/
“3 Sekunden“
Tre sekunder är en intensivt spännande
thriller där människor i alla positioner sätts
på prov. Detta är Roslund & Hellströms
femte roman kring kriminalkommissarie
Ewert Grens. För sina tidigare böcker har
de blivit prisbelönta, fått fantastiska
recensioner och nått en mycket stor
läsekrets. Böckerna har översatts till sjutton
språk och håller på att filmatiseras.
Helen Tursten läser ur “Den som vakar i
mörkret“/“Der im Dunkeln wacht“
Dold av mörkret iakttar han kvinnorna. Han
har en överenskommelse med dem, och
så länge de är trogna beskyddar han
dem. Men när de syndar straffar han dem
med döden.
Ann Rosman läser ur “Fyrmästarens
dotter“/ “Die Tochter des Leuchtturmmeisters“
På Hamneskär utanför Marstrand pågår en
febril aktivitet med att renovera de gamla
fyrbyggnaderna. Allt skall vara klart när
Pater Noster fyren är renoverad och skall
ställas på plats.
När två polska murare håller på att
reparera en vägg i fyrmästarens bostad så
rasar hela väggen. Innanför finns
ytterligare ett rum och där hittar de liket av
en man.
Ann Rosman är bosatt i Marstrand. Hon är
en erfaren långfärdsseglare, älskar Evert
Taube och Bohusläns skärgård, Marstrands
historia och mysterier.

Kyrkans julbasar
den 18-21 november
Har du lust att hjälpa till på basaren?
Vänligen kontakta kyrkan,
tel. 309 936 880

