Nyhedsbrev februar 2015
Kære medlemmer
Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger,
gardehusarer, musik, rundvisninger, og ”Slaget på Kirkepladsen, men dagens største oplevelse var
Hendes Majestæt Dronningens tilstedeværelse. Majestæten besøgte Kastellets Historiske Samling,
Krudtårnsfængslet, Den Gamle Arrest, samt jubilæumsudstillingen i ”Bageriet”.
Majestæten deltog derefter i receptionen i Ndr. Magasins spisesal, hvor vor udgivelse: ”Kastellet
Frederikshavns fængselshistorie gennem 250 år”, blev overrakt af formanden for Kastellets Venner
& Historiske Samling.
En stor dag for Kastellet, men ikke mindst for vor forening, der havde fornøjelsen at være guider i
vore udstillinger for Majestæten. På vor hjemmeside er der mange billeder fra denne dag.

Foto: Fotograf Leif Ernst
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Kontingentbetaling for 2015
Såfremt man ikke har betalt kontingentet for 2015, bedes det venligst anvist.
Beløbet bedes indbetalt enten pr. giro eller netbank. For ikke at glemme det i fremtiden, kan man
tilmelde kontingentet til betalingsservice.
Kontingentet er uforandret:
Enkelt medlemskab
100,00 kr.
Par-medlemskab, på samme adresse 150,00 kr.
Institutioner, foreninger m.v.
500,00 kr.
Fiskekort inkl. medlemskab
450,00 kr.
Fiskekort par inkl. Medlemskab
500,00 kr.
Beløbet bedes indbetalt til vor konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, konto 101 1847.
Fiskekort for 2015 er udsolgt, men man kan blive skrevet op til fiskekort for 2016.

Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling 2015
TORSDAG DEN 23. APRIL KLOKKEN 19.30
Foreningens ordinære generalforsamling i ”Bageriet” Sdr. Magasin med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår samt om
virksomheden i indeværende år.
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3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår.
5. Valg til bestyrelsen i henhold til bestemmelserne i kapitel 5 § 16. På valg er:
Næstformand Finn Andersen,
kasserer Steen Kjær,
guideansvarlig Hanne Elsborg,
webmaster Finn Sachse Poulsen.
Alle er villige til genvalg.
6. Valg af 2 suppleanter:
P.F. Ettrup (ønsker ikke genvalg),
Frantz T. Nielsen (villig til genvalg).
7. Valg af revisor:
Otto Lops (villig til genvalg).
8. Gennemgang af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil foreningen byde på sandwich, øl, vand og vin, samt hyggeligt
samvær, samt fremvisning af en komplet kopi af en infanteriuniform, brugt i filmen ”1864”.
Uniformen omfatter, hue, våbenfrakke, kappe, benklæder, livrem med kopi sidevåben og kopi
bajonet, tornyster med remtøj, samt støvler. En sådan uniform var infanteristerne i Kastellet
iklædt i perioden fra 1850 til omkring 1. Verdenskrig, dog med visse ændringer.

Kommende møder og aktiviteter
TORSDAG DEN 12. MARTS KLOKKEN 19.30

”Kastellet gennem 350 år”, foredrag i ”Bageriet”, Sdr. Magasin:
Power-Point foredrag ved formanden Niels Elsborg.
LØRDAG DEN 30. MAJ KLOKKEN 14.00

”Fængslerne i Kastellet”, foreningen byder på en speciel guidet tur for medlemmerne:
Vi skal besøge ikke mindre end tre fængsler, samt høre om alle de andre, der har været i Kastellet
lige fra Fæstningens start i 1664. Besøget vil også omfatte den celle, som grev Struensee var indsat
i, og greven er der endnu! En fin figur af Struensee, iklædt datidens dragt, har foreningen bekostet
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op til Kastellets jubilæum i 2014. Der bliver fortalt om Struensees tid i Kastellet, hans dom og
henrettelsen i 1772.
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Som afslutning på ”spjældturen” byder vi indenfor i det mindste fængsel, som har været ukendt
for mange.
Her vil vi byde på en forfriskning efter turen, som vil tage omkring 2 timer.
Ingen tilmelding, man møder op ved Kastellets flagstang klokken 14.00.
TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER KLOKKEN 19.30

”Kastellet Frederikshavns fængselshistorie”, foredrag i ”Bageriet”, Sdr. Magasin.

Vor næstformand Finn Andersen har gennemarbejdet den oprindelig udgave af Victor Krohn fra 1926,
så værket nu er alment tilgængeligt. Det er nu skrevet i et nutidigt sprog, samt illustreret og med
faktabokse. Dertil kommet et tillæg om fængselstiden efter 1945.
Bogen er ikke kun kastelshistorie, men også fængsels- og danmarkshistorie, så et længe næret savn om
denne bog er nu opfyldt.

Foreningens næstformand Finn Andersen, vil fortælle om denne store genudgivelse af værket om
Kastellets fængselshistorie, som den aften kan købes af medlemmer for 200,00 kr. Normal pris
350,00 kr.
TIRSDAG DEN 27. OKTOBER KLOKKEN 19.30

Foredrag i ”Bageriet, Sdr. Magasin.
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Vi har et spændende emne på tegnebrættet, men afventer nærmere om muligheden denne aften.
Sjælden møntskat fundet i Kastellet (Link til Københavns Museum)

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 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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