Kastellets Venner & Historiske Samling
Gammel Hovedvagt, Kastellet 1, DK-2100 København Ø

Nyhedsbrev august 2016
Kære medlemmer
Det sørgelige budskab om Kommandanten, major Lasse Nelsons død i en kajakulykke
den 15. juli 2016, er meldt ud på vor hjemmeside.
Mindeordene er ligeledes på hjemmesiden.
Foreningen håber, at Kastellet i denne svære tid, indtil en ny Kommandant tiltræder,
kan klare de mange opgaver.
Et af Lasse Nelsons ønsker til vor forening var, at der kom en tidslinje over begivenheder
i Kastellet måned for måned. Det gik vor næstformand Finn Andersen i gang med, så vi
er stolte over at kunne sætte et minde over Kommandanten ved nu at kunne præsentere august måned, hvor der sket rigtig meget i Kastellet i året 1807.
Tidslinje for august kan findes ved at klikke på:
http://www.kastelletsvenner.dk/j30/index.php/historisk-tidslinje/99-historisk-tidslinjefor-august

Et andet tiltag er små artikler om Kastellet.
Vi har her fornøjelsen at præsentere artiklen om: ” Brød som løn”, vedhæftet som fil.
Referatet af Generalforsamlingen den 28. april 2016 er på vor hjemmeside, hvor det kan læses:
http://www.kastelletsvenner.dk/j30/Dokumenter/Generalforsamling/Referat_af_Generalforsamling-28-042016.pdf
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Niels Elsborg
Næstformand: Finn Andersen
Kasserer: Steen Kjær
Sekretær; Birgitte Wilson Schmidt
Guideansvarlig: Hanne Elsborg
Ansvarlig for Kastellets Historiske Samling: Eva Berg
Webmaster: Finn S. Poulsen
1. Suppliant: Frantz Trygve Nielsen
2. Suppliant: Per Steen Lynge

KOMMENDE AKTIVITETER:
Lørdag den 17. september 2016:
Specialrundvisning for foreningens medlemmer ved guide Flemming S. Eriksen.
Mødested og tid: Flagstangen i Kastellet kl. 13.00.
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Onsdag den 26. oktober kl. 19.00:
PowerPoint foredrag i Bageriet ved næstformand Finn Andersen: ”Tyskerne i Kastellet 1940-45”.

Tirsdag den 15. november kl. 19.00, ændret dato:
PowerPoint foredrag i Bageriet ved formand Niels Elsborg: ” Kendte og ukendte fanger i Kastellet”.

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.

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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