
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens historie: 
 

Frederiksklubben blev stiftet d. 11.12.1848. Foreningen blev 

opkaldt efter Frederik d. 7. 

 

Foreningens opgave var at være nationalt samlingssted for 

dansksindede som modspil til de mange tyskorienterede, herun-

der de mange tyske embedsmænd. Den mest kendte af stifterne 

var redaktør Frederik Fischer. Foreningen fik hurtigt et stort 

antal medlemmer. Dengang mødtes foreningens medlemmer 2 

gange om ugen, hver mandag og onsdag. 

 

 

Af vigtige ting klubben har været medvirkende til er bl.a.: 

 

 Stiftelsen i 1872 af den uafhængige danske bank ”Den 

Nordslesvigske Folkebank” (nu en del af Sydbank) 

 Stiftelsen af ”Sprogforeningen” i 1880 

 Oprettelse af det danske samlingssted ”Folkehjem” i 

1900 

 Opførelse af den danske frimenighedskirke ”Sct. Jørgens 

Kirke” i 1904 (nu en del af Folkekirken). 

 

 

I mellemkrigsårene fungerede foreningen som et ”bolværk” 

mod nazismen. 

 

Efter 1945 har foreningen virket som en selskabsforening, hvor 

gamle såvel som nye Aabenraaere mødes både for at fastholde 

foreningens gamle traditioner og tilbyder aktiviteter, som sikrer 

at foreningen er interessant at være medlem af. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksklubben er en selskabelig forening i Aabenraa. 

 

Grundlagt i 1848 er Frederiksklubben en af landets ældste for-

eninger. Oprindeligt var foreningen et samlingssted for dansk-

sindede og et modtræk mod det stigende pres fra Slesvig-

Holsten-bevægelsen. Under det tyske herredømme fra 1864 til 

1920 og under presset fra nazismen fra 1933 til 1945 var for-

eningen igen et vigtigt samlingssted for de dansksindede. 

 

I alle årene har sammenkomster, baller, udflugter, virksom-

hedsbesøg og fugleskydning været hovedaktiviteterne, hvor-

imod det nationale arbejde nu er lagt til side. 

Der er ca. 250 husstande som medlemmer i Frederiksklubben. 
 

 

 



 

 

 

Bestyrelse: 
 

 Formand Svend Nielsen 

tlf.: 3089 6336, mail: mariesvend@gmail.com 

 Bestyrelsesmedlem Knud Rasmussen 

tlf.: 2267 6904, mail: knu@sanistaal.dk  

 Sekretær Jette Jensen 

tlf.: 7462 2244, mail: jenmuld@webspeed.dk  

 Kasserer Erik Niebuhr 

tlf.: 7462 0762, mail: Niebuhr@webspeed.dk 

 Bestyrelsesmedlem Ingrid Rasch 

tlf.: 7462 4366, mail: rascherne@webspeed.dk 

 Bestyrelsessuppleant: Lise Houman 

tlf.: 7462 6318, mail: lisehouman@outlook.dk 

 Revisor Ejler Schütt 

 Revisor Orla Jensen 

 Revisorsuppleant Leif Hansen 

 

Hjemmeside: www.frederiksklubben.dk 

 

Nye medlemmer til foreningen kan anbefales af nuværende 

medlemmer eller der kan tages kontakt til et af ovennævnte be-

styrelsesmedlemmer. Et medlemsforslag skal godkendes af be-

styrelsen, men dette er normalt en formalitet. 

 

Invitationer ønskes i videst muligt omfang rundsendt med 
mail, hvorfor alle med mail bedes aflevere mailadresse til se-

kretæren. Alle med mail tilmelder til arrangementer via hjem-

mesiden. 

Det årlige kontingent kr. 275 skal betales via betalingsser-

vice. Kontingentet dækker en husstand. Oplysninger til tilmel-

ding fremgår af indbetalingskort. 
 

Program 2017 
 Fredag d. 10.2. kl.19.30 - afstemningsfest på Folkehjem. Taler 

fhv. biskop Karsten Nissen. (I samarbejde med flere foreninger) 

 Torsdag 30.3. kl. 17.00. Pigeaften hos Stampenborg hvor Hanne 

Damtoft Johansen vil fortælle om mohairavl og vin- og stentøjs-

import fra Sydfrankrig. Herefter serveres tapas med vin. 

 Torsdag d. 30.3. kl. 19.30 virksomhedsbesøg på Bryggeriet Fugl-

sang. Deltagerantal max. 30 personer. Buskørsel. 

 Torsdag d. 18.5. kl. 17.30 ”skovtur”. Under guidning af Kaj Mau-

ritzen går vi fra Kruså, gennem skoven og over grænsen v. Sko-

magerhus og videre gennem Kobbermølle.  I tilslutning hertil får 

vi ”sat” asparges med skinke på Hotel des Nordens. 

 Søndag d. 28.5. Heldagstur til Århus. Her besøger vi Den Gamle 

By, oplever musicalen Saturday Night Fever og slutter med spis-

ning på ”Det glade Vanvid”. Turen er fuldtegnet.   

 Torsdag d. 15.6. kl. 18.00. Fællesarrangement med Borgerfore-

ningen i Flensborg. Vi besøger Sydbank Park i Haderslev, starter 

med en rundvisning. Herefter spiser vi smørrebrød. Vi slutter med 

foredrag v. adm. Direktør Klaus B. Rasmussen som vil fortælle 

om Sønderjyske og SUSAM.  

 Fredag d. 1.9. kl. 16.00 Fugleskydning for mænd på Søgaardlej-

rens skydebane. Efterfølgende spiser vi i Marineforeningens loka-

ler i Aabenraa. 

 Lørdag d. 16.9. fra kl. 16.00 har vi indgået aftale om deltagelse i 

Aabenraa Jazz-tival på Aabenraa Friskole. Der udarbejdes et sær-

skilt tilbud til Frederiksklubbens medlemmer, ligesom der vil væ-

re individuel pladsreservering.  

 Søndag d. 1.10. kl. 10.00 kunsttur i bus til Büdelsdorf. I Rade di-

rekte ved Kielerkanalen nyder vi en fisketallerken med ålspeciali-

teter. Herefter fortsætter vi til en international kunstudstilling på 

NORDART. Guidet rundvisning. Max. 55.  

 Søndag d. 5.11. kl. 19.00 Generalforsamling på Folkehjem. 

 Onsdag d. 27.12. kl. 15-17.30. Julebal på Folkehjem. En gam-

meldags julefest specielt for medlemmer med børn/børnebørn. 

Der vil bl.a. være stort kaffebord, julemand som danser for om 

det store juletræ, juleposer og gaver til alle børn. 
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