Nyhedsbrev marts 2017
Kære medlemmer!
Kastellet fik den 16. januar ny Kommandant, idet
major Allan Bo Petersen fra Den Kongelige Livgarde
tiltrådte sin tjeneste som garnisonskommandant i
Kastellet.
Kastellets Venner & Historiske Samling ønsker
Kommandanten velkommen i Fæstningen, med de
bedste ønsker for fremtiden, samt ønsket om et
godt samarbejde med vor forening.

Aktiviteter i foreningen i 2017
Torsdag den 16. marts klokken 19.00 i ”Bageriet” Sdr. Magasin.
Foredrag ved formanden Niels Elsborg om fæstningen på Ålandsøerne, Bromarsundfæstningen, og Krimkrigen 1854 - 1856. Foredraget er illustreret med
PowerPoint fremvisning.
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Da Ålandsøerne blev russiske i 1809, blev det Ruslands vestligste punkt. I
1832 begyndte man at opføre fæstningen. Under Krimkrigen blev den halvfærdige fæstning i 1854 angrebet af en britisk flådestyrke, der medførte franske
tropper. Krigen på Ålandsøerne endte med fæstningens ødelæggelse. Alt det
vil der blive fortalt om på aftenen.
Torsdag den 20. april klokken 19.00 i ”Bageriet”, Sdr. Magasin.
Indkaldelse til Kastellets Venner & Historiske Samlings ordinære Generalforsamling.
Se indkaldelsen på hjemmesiden: (klik på det blå link)
Torsdag den 27. april klokken 19.00 i ”Gammel Varmecentral” i Ndr.
Magasin;
Præsentation af foreningens nye publikation:
”Kastellets kanoner – fra 1628 til i dag”
ved forfatteren og foreningens næstformand, Finn Andersen.

Bogen om Kastellets kanoner er på 98 sider, rigt illustreret med farvebilleder
og en mængde information om skytset i Kastellet gennem årene.
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Vi glæder os til at præsentere den for medlemmerne, der kan købe den til en
fordelagtig pris samme aften.
Lørdag den 6. maj og søndag den 7. maj.
Tur med bus til Sønderjylland og Sydslesvig.
Se nærmere om denne tur på Vaabenhistorisk Selskabs hjemmeside. (klik på
det blå link)
Tirsdag den 19. – 20. september 2017.
Foreningen planlægger en tur til svenske fæstninger i perioden:
Programmet ser foreløbig sådan ud:
Start fra Kastellet klokken 08.00 med bus over Helsingør - Helsingborg. Stop i
Halmstad hvor vi ser Halmstad Slot og byporten fra Chr. IV´s tid, samt det der
er tilbage af byvolden.
Næste stop er Varberg Fæstning, som er et imponerende anlæg, smukt beliggende ud til Kattegat. Varberg Fæstning er for nylig blevet istandsat, den har
en fantastisk historie i krigene mellem Danmark og Sverige.

Varberg Fæstningen

Efter besøget på Varberg Fæstning kører vi op langs kysten mod Bohus. Vi bliver indkvarterer og får aftensmaden tæt ved Bohus Fæstning ved Kungälv.
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Næste dag besøger vi Bohus Fæstning, der var den norske grænsefæstning
mod Sverige, som Danmark i 1658 måtte overgive til Sverige efter Roskildefreden samme år. Fæstningen forfaldt i 1700 årene, og store dele af den blev endeligt nedrevet i slutningen af 1700 tallet.

Bohus Fæstningen

Næste dag går turen til Marstrand, og fæstningen Carlsten, der er berømt for
Tordenskiolds bedrift ved indtagelsen af den i 1719. Vi bruger god tid på at
bese Fæstningen.

Marstrand med Carlsten Fæstningen

Derefter går turen hjemad, med ankomst til Kastellet først på aftenen.
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Turen vil omfatte sandwich på udturen, middag i Sverige, morgenmad, og
sandwich på hjemturen. Vi indkvarteres i dobbeltværelser, eller enkeltværelser.
Prisen for turen inc. mad og alle entreer ved indkvartering i dobbeltværelse koster 2.000,00 kr.
Såfremt man ønsker indkvartering i enkeltværelse er prisen 2.495,00 kr.
Seneste tilmelding: lørdag den 1. juli på mail nhelsborg@gmail.com, eller tlf.:
2223 1353.
Vi ser gerne en hurtig tilmelding.
Turen gennemføres kun ved mindst 30 deltagere.
Torsdag den 28. september klokken 19.00 i ””Bageriet”, Sdr. Magasin.
Foredrag ved næstformanden Finn Andersen: ”Kvinder i Kastellet”.
Der var jo ikke kun soldater i Kastellet i gamle dage, kvinderne var der også,
og det vil Finn Andersen underholde om denne aften.

Tirsdag den 10. oktober klokken 19.00 i ”Bageriet”, Sdr. Magasin.
Foredrag ved formanden Niels Elsborg, der gentager foredraget om ”Kendte og
ukendte fanger i Kastellet”. Der var desværre mange, der ikke kunne komme
til foredraget i 2016, derfor gentages det i en anden udgave denne aften, også
som en PowerPoint fremvisning.

Torsdag den 16. november klokken 19.00 i ”Bageriet”, Sdr. Magasin.
Foredrag ved Flemming Eriksen: ”København fra vikingelandsby til nu, hvor en
tredjedel af indre by er beliggende ude i vandet”
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Kastellets historiske tidslinje:
På hjemmeside er næstformand Finn Andersen i gang med Kastellets ”Historisk Tidslinje”. Han har samlet og redigeret et utal af hændelser fra Kastellets historie.
Den beretter om, hvad der er sket i Kastellet måned efter måned fra starten til
nu. Lige nu kan man se månederne fra august til marts, de resterende måneder kommer på efterhånden.
Slå op på den, og bliv klogere på Kastellets mangfoldige historie. Se den her:
Kastellets ”Historiske Tidslinje” (klik på det blå link)

Nye artikler om Kastellet:
To ny artikler af vor flittige næstformand Finn Andersen, se dem på hjemmesiden: (klik på de blå link for at se artiklerne)
Materielgården, og
Sprøjtehuset

Kontaktoplysninger til foreningen:
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 www.kastelletsvenner.dk. Der kommer
løbende nyt på siden.
Se også Kastellets officielle hjemmeside med nyt fra Kastellet: www.kastellet.dk
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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 gensyn i Den Gamle Fæstning.
Med venlig hilsen
Niels Elsborg
Formand.
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