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Kære medlemmer
Efter et travlt år med rundvisninger og aktiviteter i Kastellet, er 2013 ved at rinde ud.
Årets sidste aktiviteter bliver foredraget i foreningen den 25. november 2013.
Denne aktivitet er omtalt i dette Nyhedsbrev.
Efter generalforsamlingen den 23. april 2013, som kan læses om på vor hjemmeside
www.kastelletsvenner.dk, er bestyrelsen sammensat som følger:
Niels Elsborg, Formand
Finn Andersen, Næstformand
Steen Kjær, Kasserer
Birgitte Wilson Schmidt, Sekretær
Hanne Elsborg, Guideansvarlig
Jytte Kreiborg, Ansvarlig for Kastellets Historiske Samling
Finn Poulsen, Webmaster
P. F. Ettup, 1. Suppleant
Frantz Trygve Nielsen, 2. Suppleant

Kulturnatten den 11. oktober 2013 og Kastellets fødselsdag
den 27. oktober 2013:
På Kulturnatten den 11. oktober var guidekorpset mobiliseret fra klokken 18.00 til 22.00.
De rundviste omkring 500 gæster, der havde fundet vej til Kastellet, der var smukt oplyst
med fakler.
Kastellets 349 fødselsdag den 27. oktober blev fejret fra klokken 12.00 til 16.00. Foreningen havde igen sørget for at Sjællandske Artillerie og Feldcorps satte liv i Fæstningen med
soldaterlejr og opvisning med skydning af flintegeværer, samt kanoner. Det bragede løs i
Fæstningen.
Fiskelauget havde snøren i voldgraven, og Møllelauget sørgede for at Kastelsmøllen fik
vind i sejlene.
I Bageriet var der orientering om vor forening, guiderne viste rundt, Krudttårnsfængsler og
Kastellets Historiske Samling var åbent, så alle var i gang på dagen.
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Lidt stemningsbilleder fra Kastellets fødselsdag den 27. oktober 2013

Flere fotos fra dagen kan ses på vor hjemmeside www.kastelletsvenner.dk
I 2014 bliver Kastellet 350 år, det bliver fejret med mange arrangementer både i vor forening og med arrangementer sammen med Kommandanten i Kastellet.
Programmet for de mange aktiviteter foreligger til foråret 2014.
Der bliver meget at glæde sig til!
Generalforsamlingen i Kastellets Venner & Historiske Samling i 2014 finder sted den
9. april kl. 19.00 i Kastellet, ”Bageriet”.
Dagsordenen udsendes i marts 2014.
Foredrag i foreningen mandag den 25. november i ”Bageriet”, Søndre Magasin, klokken
19.30.
Bjørn Westerbeek Dahl, som vil være medlemmer bekendt med sin store viden og forskning om Kastellets ældre historie, vil holde et foredrag om:
”Kastellet fra fæstning til kaserne 1666 – 1728”.
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Ny udgivelse:
I september udgav vor næstformand Finn Andersen det fjerde særtryk i foreningen:
”Bunkeren i Kastellet”. Samtidig med udgivelsen holdt Finn et velbesøgt foredrag om bunkeren.

Rejse til Norge til Fæstningsbyen Frederikstad og
fæstningen Frederiksten:
Mandag den 19. – torsdag 22. maj 2014.

Frederikstad
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Frederiksten Fæstning
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Kære medlemmer af Kastellets Venner & Historiske Samling.
Efter flere forespørgsler skal vi atter en dejlig tur til Norge. Denne gang skal vi ud over sejlturen med DFDS også overnatte 1 enkelt nat i Oslo på Hotel Rica Holberg, turen varer
således 4 dage.
Turen vil blive gennemført således:
DAG 1 / 19.05.14
Kl. 14.30 Check-in – Husk pas eller kørerkort!!
Kl. 17.00 Afgang fra København
Kl. 17.45 2-retters middag i Blue Riband Restaurant, hertil 1 øl eller 1 glas vin eller 1 vand.
DAG 2 / 20.05.14
Kl. 07.00 – 09.30 Morgenbuffet i Restaurant 7 Seas.
Kl. 09.45 Ankomst til Oslo.
Kl. 10.15 – ca. 17.00 Bustur til Frederiksten Fæstning og Fæstningsbyen Fredrikstad.
Kl. 17.15 Afgang til Oslo med ankomst til Hotel Rica.
Kl. 19.00 Aftenbuffet med kolde og varme lækkerier i restauranten på hotellet.
1 overnatning på Hotel Rica Holberg Hotel (Oslo) inkl. morgenmad.
DAG 3 / 21.05.14
Morgenmad i restauranten og dagen til fri disposition indtil check-in for afgang.
Kl. 10.30– 13.00 Hjemmefrontsmuseet på Akershus/Forsvarsmuseet for interesserede,
ellers dagen fri til hvad man ønsker at besøge i Oslo.
Kl. 15.15 – 16.15 Check-in – Husk pas eller kørerkort!! Samt bordingkort.
Kl. 16.30 Afgang fra Oslo.
Kl. 17.45 Dinner Buffet i Restaurant 7 Seas, hertil 1 øl eller 1 glas vin eller 1 vand.
DAG 4 / 22.05.14
Kl. 07.00 – 09.45 Morgenbuffet i Restaurant 7 Seas.
Kl. 09.45 Ankomst til København.
Vi vil blive indkvarteret i 2 mands kahytter med senge på gulvet, således vi ikke skal op at
kravle.
Når vi ankommer til Oslo, vil der vente en bus, som kører os til Frederiksten Fæstning og
derefter til Frederikstad.
Det er derfor vigtigt, at alle er klar til at gå fra borde, lige så snart skibet lægger til kaj i Oslo.
Turen vil koste 2.500 kr. inkl. Oslo båden tur/retur med fortæring, hotel med aftensmad og
morgenmad samt turen til Frederiksten Fæstning og Frederikstad og retur til hotellet.
Turen gennemføres kun ved min. 30 personers deltagelse.
Tilmelding senest 25. november 2013.
Betaling senest 15. februar 2014.
Tillæg:

Udvendig kahyt:

170,00 kr. pr. person tur/retur
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Enkelt kahyt:
Udvendig enkelt kahyt
Enkelt værelse hotel

472,00 kr. tur/retur
642,00 kr. tur/retur
300,00 kr. pr. person

Vi håber der er mange, som har lyst til at tage med på denne spændende tur, så sender vi
nogle bønner op til vejrguderne så de tænker på os.
Se nærmere på vor hjemmeside www.kastelletsvenner.dk under links,
www.nasjonalefestningsverk.no samt linket til Frederikstad.

Nye guider:
Har du et ønske om en fritidsbeskæftigelse?
Bliv guide i Kastellet.
Foreningen KASTELLETS VENNER & HISTORISKE SAMLING har i nært samarbejde
med Kastellets kommandant ansvaret for rundvisninger i Kastellet.
Har du interesse for historie og kan lide frisk luft og motion året rundt, så er chancen her
nu:
Der er blevet enkelte pladser ledige i Kastellets guidekorps..
Du får:
 oplæring i Kastellets historie
 guidebeklædning (skjorter, slips, altvejrsjakke og kasket)
 en erkendtlighed for veludført rundvisning
Vi forlanger:
 en pæn og høflig fremtræden
 at man møder til de aftalte tider
 du skal være medlem af foreningen

Det skal være lysten, der driver værket. Du bliver på ingen måde rig på mammon, men til
gengæld rig på gode oplevelser.
Send en mail til Hanne Elsborg på info@kastelletsvenner.dk, via kontaktformularen på
hjemmesiden eller ring 22 23 13 53.

Kontingentbetaling for 2014:
Beløbet bedes indbetalt enten pr. giro eller netbank.
Kontingenterne er uforandrede:
Enkelt medlemskab
Par-medlemsskab, på samme adresse

100,00 kr.
150,00 kr.
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Institutioner, foreninger m. v.
Fiskekort inkl. medlemskab
Fiskekort par inkl. medlemskab

500,00 kr.
450,00 kr.
500,00 kr.

Beløbet bedes venligst indbetalt på vor konto i Danske Bank,
Reg. nr. 3001, kontonummer 101 1847
Bestyrelsen kan kontakte på info@kastelletsvenner.dk - eller via kontaktformularen på
hjemmesiden.
Webmaster kan kontaktes på webmaster@kastelletsvenner.dk - eller via kontaktformularen på hjemmesiden.
Husk at se jævnligt på vor hjemmeside. Der kommer løbende nyt på siden.
http://www.kastelletsvenner.dk
Se også Kastellets hjemmeside med nyt fra Kastellet: www.kastellet.info
E-mail:
Har du modtaget dette Nyhedsbrev med posten, og har du en e-mailadresse, vil vi meget
gerne bede om den. Du har mulighed for at sende den til: info@kastelletsvenner.dk

På forhånd tak.
På gensyn i Den Gamle Fæstning.
Med venlig hilsen
Niels Elsborg
Formand.
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