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BallinStadt – “Port of dreams“ 
fredagen den 20 april  

 

 
 

Det var här som ungefär 5 miljoner 
europeiska emigranter började sin resa 
mot Amerika mellan 1850 och 1939. 
Strax före avresan, när “Den nya världen“ 
var inom räckhåll för emigranterna var 
emigrationshallarna kända som 
„Drömmarnas port“. 
Historien om utvandringen visas i de tre 
före detta emigrationssalarna. 
Det är inte bara utresan och resan till det 
nya landet man vill skildra på museet.  
I gammal miljö men med modern teknik 
kan man själv uppleva utvandrarnas 
drömmar, förhoppningar, rädslor och 
farhågor. 
I de enorma dataarkiven som är öppna för 
alla kan man idag göra efterforskningar 
om den egna familjen.  
Fredagen den 20 april kl. 11.30 träffas vi på 
museet! 
När vi har sett vad vi vill så äter vi lunch på 
“Nach Amerika“! 
Du tar dig lättast dit med S3 / 31 från Hbf 
och stiger av vid Veddel-BallinStadt (restid 
ca 5 min.). 
BallinStadt, Veddeler Bogen 2, 20539 HH 
Kostnad: € 9,50  (i stället för € 12,-) 
Anmälan till Monica Albrecht, tel. 6052447  
Cecilia Frössling, tel. 47195384 eller till 
info@svenskaklubben.de 

SUZY WONG 
China Restaurant 

 
Tisdagen den 24 april klockan 12:30 träffas 

vi på den kända restaurangen 
”Suzy Wong” i Pöseldorf för årets första 

klubblunch. 
Vi har bokat till tio personer, så först till 

kvarn.......som det heter.                    

Susy Wong 
Mittelweg 141 

20148 Hamburg 
 

För vidare information hänvisas till deras 
hemsida: www.restaurant-suzywong.de 

 
Sista anmälningsdagen är måndagen den 

23 april till Madeleine Kjaer-Walker,  
0179-480 60 69 eller 040-41 91 01 96 eller  

info@svenskaklubben.de 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kulturkväll på kyrkan 
Svensk musik genom tiderna 
Kyrkan fortsätter i samarbete med 
Elisabeth Bengtson-Opitz kulturkvällarna 
om Sveriges spännande kultur under de 
gångna århundraden. Vänligen observera 
att föredragen genomförs på tyska. 
Kostnad € 5,-. Efteråt bjuds det på en liten 
bit mat i caféet för € 2,50. 
 
Die Romantik im 19. Jh. (del 1): 
Måndagen den 21 maj kl. 19 
Romantiken når Sverige och slår igenom. 
Ett stort antal kompositioner uppstår. Hittills 
har musiker från Tyskland, Polen och Italien 
verkat I Sverige. Nu framträder svenska 
kompositörer som t ex Franz Berwald – 
kallad den svenska musikens fader, 
Wilhelm Stenhammar och Wilhelm 
Peterson-Berger. 
 
 
 

******************* 
 
 

Dödsfall 
 

Vår trogna medlem sedan många år,  
Klaus Flechtner, avled i mars.  
Våra tankar går till familjen och övriga 
anhöriga. 

 
 
 
 

Svenska klubben 
önskar al la en 
Glad påsk! 

 

 


