Indmeldelsesblanket
Undertegnede vil gerne være medlem af Det
Danske Selskab i Hamborg e.V.
Medlemskabet gælder for indeværende år og
fornyes automatisk indtil dette opsiges.
Dato

Hjemmeside: www.detdanskeselskab.de

Grundlagt for mere end 170 år siden den
15. december 1842 er foreningen ikke kun
en af de ældste foreninger i Hamborg, men
vi er også stolte af, at være den ældste
forening i verden af danskere bosat i
udlandet. Ved oprettelsen af Vereinsregister
blev selskabet optaget som nummer fire –
et nummer, selskabet har bibeholdt til i dag.

DET DANSKE SELSKAB I
HAMBORG e.V.

Vi ser vores primære opgave i at pleje de
sproglige og kulturelle forbindelser til
Danmark samtidig med, at vi gerne vil byde
nyankomne velkommen og tilbyde dem
arrangementer med dansk præg i Hamborg.

Underskrift

Efternavn/Firma
Fornavn(e)
Adresse
Postnr. – By
Telefonnr.
E-mail-adresse

Alle som har lyst til at øge kendskabet
og kontakten til Danmark er velkommen.

Antal personer

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich Det Danske Selskab i
Hamborg e.V. bis auf Widerruf, den jeweils
fälligen Jahresbeitrag von dem nachstehenden
Konto abzubuchen.
Bank/Sparkasse:
BLZ.:
Kontonummer:
Name des Kontoinhabers:
Dato

Underskrift

 Udvid din omgangskreds og deltag i
vores spændende fritidsarrangementer af
forskellig karakter.
 Deltag i vores dansk relaterede events og
bibehold og udvid dit kendskab til
dansk kultur

Se hvordan du bliver medlem på
folderens inderside

Flere gange om året organiserer vi
arrangementer af forskellig karakter.
Derudover informerer vi via vores
hjemmeside og elektroniske nyhedsbreve
hvad der sker i Hamborg og omegn, som
har en ”rød tråd” til Danmark og dansk
kultur.

Medlemskab og kontingent
Kontingentet udgør:
Pr. person:  30,00
Familiemedlemsskab:  50,00
Kontingentet betales en gang årligt og kan,
såfremt det ønskes, trækkes automatisk på bankeller girokonto (Einzugsermächtigung).

Ved foreningens oprettelse gik det under
navnet Nordisk Læseforening og talte
foruden danskere også svenske og norske
medlemmer. Siden skilte nordmændene og
svenskerne sig ud og dannede deres egne
foreninger. Nordisk Læseforening eksisterede
som navn kun i 3  måneder, hvorefter den
blev omdøbt til Det Skandinaviske Selskab.
Kendte personligheder som Holger Drachmann,
Anton Melby og Jonas Lie har været medlemmer.
I 1912 blev foreningen omdannet til Det
Danske Selskab i Hamborg og er i dag et
kulturelt samlingssted for danskere i
Metropolregionen Hamborg, som ønsker at
støtte op omkring denne ærværdige forening.

Kontaktpersoner
Bankforbindelse:
Sydbank Hamburg
Ktn. 1000113220
BLZ 20030600

Bestyrelsesmedlem
Jesper Theodorsen
Tornquiststr. 19 b
20259 Hamburg
Tlf.:
(040) 32846092
E-mail: detdanskeselskab@gmail.com

Sekretær
Martin Würgau Hansen
Vosskamp 7
22457 Hamburg
Tlf.:
(040) 53532858
E-Mail: martinwuergau@online.de

20259 Hamburg

 Museumsbesøg
 Theateraftener
 Rundture hos firmaer
 Gourmetaftener
 Biografture
 Foredrag

Foreningens historie

Det Danske Selskab e. V.
c/o Jesper Theodorsen
Tornquiststr. 19 b

Oversigt over arrangementer

