
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

herunder 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 

foreninger. 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 

foreningen igen et vigtigt samlingssted for de dansksindede. 

 

I alle årene har sammenkomster, baller, udflugter, 

virksomhedsbesøg og fugleskydning været hovedaktiviteterne, 

hvorimod det nationale arbejde nu er lagt til side. 

Der er ca. 250 husstande som medlemmer i Frederiksklubben. 
 

 

 



 

 

 

Bestyrelse: (indtil generalforsamling d. 5.11.2017) 
 

 Formand Svend Nielsen           30896336 

 mariesvend@gmail.com 

 Bestyrelsesmedlem Knud Rasmussen 22676904   

               knu@sanistaal.dk                  

 Sekretær Jette Jensen 74 622244 

                jenmuld@webspeed.dk                                                          

 Kasserer Erik Niebuhr 74 620762

 Niebuhr@webspeed.dk 

 Bestyrelsesmedlem  Ingrid Rasch 74 624366 
  rascherne@webspeed.dk 

 Bestyrelsessuppleant: Lise Houman 74 626318 
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 

bestyrelsesmedlemmer. Et medlemsforslag skal godkendes af 

bestyrelsen, men dette er normalt en formalitet. 

 

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

sekretæren. Alle med mail tilmelder til arrangementer via 

hjemmesiden. 

Det årlige kontingent kr. 275 skal betales via 

betalingsservice. Kontingentet dækker en husstand. 

Oplysninger til tilmelding fremgår af indbetalingskort. 
 

Program 2018 
 Fredag d. 17. 11. kl. 13.30 kunsteftermiddag med besøg hos 

Christian Panbo og på Brundlund Slot. (fuldtegnet m. 31. pers.) 

 Lørdag d. 10. 2. kl. 19.30. Afstemningsfest på Folkehjem. 

 Tirsdag d. 13. marts. Pigeaften med besøg hos Hellevad 

Vandmølle. Der startes med rundvisning, herefter lidt at spise og 

yderligere orientering om de mange aktivitetsmuligheder på det 

spændende sted med 700 års historie. 

 Mandag d. 19. marts kl. 18.00. Rundvisning på VUCsyd 

/Glødelampen med efterfølgende middag og spørgerunde. 

 Søndag d. 29. april. Heldagstur til Fredericia. Efter en sandwich 

er der en guidet rundvisning på byens volde. Herefter kaffe med 

kage i bussen, som kører til Fredericia Teater, hvor vi skal opleve 

musicalen Prinsen af Egypten. Vi slutter af med middag på Oven 

Vande. (fuldtegnet med 75 personer) 

 Torsdag d. 24. maj kl. 18.00 går ”skovturen” til Slivsøen, hvor 

der vil være guidet rundvisning og efterfølgende spisning på 

restaurant Søstjernen, Diernæs. Slivsøen blev afvandet i 1957-59 

og genskabt i 2004. Stedet har I dag et meget rigt fugleliv. 

 Torsdag d. 14. juni kl. 18.00. Fællesarrangement med 

Borgerforeningen. Starter med Maritim Byvandring i 2 hold, 

derefter spisning på Folkehjem og rundvisning på stedet. 

 Fredag d. 7.september. kl. 16.00. Fugleskydning for mænd på 

Søgaardlejrens skydebane. Efterfølgende spiser vi i 

marineforeningens lokaler i Aabenraa. 

 Søndag d. 4. november kl. 19.00. Generalforsamling på 

Folkehjem. Afsluttes med lottospil. 

 Tirsdag d. 11. december kl. 18.00. Stor 170-års jubilæumsfest på 

Folkehjem. Udover fødselsdagen fejrer vi 100-års dagen for 

afslutningen på 1. verdenskrig, hvor Sønderjylland fik mulighed 

for at stemme sig hjem til Danmark. 

 Torsdag d. 27.december kl. 15-17.30. Julebal på Folkehjem. En 

gammeldags julefest specielt for medlemmer med 

børn/børnebørn. Der vil bl.a. være kaffebord, julemand som 

danser for om det store juletræ, juleposer og gaver til alle børn 

m.m. 
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