Invitation til alle nytilflyttere med flere:

Introduktion til Christianshavn, Refshaleøen & Holmen
Gratis rundvisninger til vands og til lands
Arkitekturen på Holmen
Lørdag den 3. september Kl. 11 – 12.30 Mødested ved indgangen til Nyholm , Kongebrovej –
Danneskiold-Samsøes Alle
Arkitekt Sandra Gonom, viser rundt og fortæller om bygningerne, der var den danske flådes base i 300 år.

Det gamle Christianshavn
Lørdag den 3. september Kl. 14- 15.30 Mødested ved Vor frelsers Kirke
Byhistoriker Allan Mylius Thomsen fortæller og viser rundt på det gamle Christianshavn

Refshaleøen og B&W skibværft
Lørdag den 3 september kl 16 -17.30 Mødested Refshalevej 151 ved bus 37 stoppested

Kim Bargsteen var skibsbygger på det gamle B&W i 1978-79. Han fortæller og
viser steder og tegn på den lange historie fra øens tilblivelse i 1870erne og over storhedstiden på
B&W til lukning og det som er øens hverdag i dag.

Sejlads til Trekroner og rundt i havnen

Søndag den 4. september Kl . 11- 13. Men kom gerne 15 min før.
Mødested: Danneskiold- Samsøes Alle ved Havnebus stoppested, Holmen Nord overfor Rytmisk
Musikkonservatorium
Historiker Jørn Benderfelt fortæller om Københavns Havn og Trekroner mens vi sejler. På Trekroner er der godt tre
kvarter til at gå rundt og se udstillingerne på fortet. Kort udleveres på turen. Retur til Holmen kl. 12.45

Christianshavns historie siden 1970erne

Søndag den Kl . 14-15.30

Mødested Christianshavns Torv ved metroen

Rundviser Annette Birch har boet på Christianshavn siden 70erne. Hun fortæller bl.a. om aktionerne på
Sofiegården og Christianshavns Beboerhus. Så det bliver både en fortælling om det historiske, den nyere
historie og det nutidige.

Tilmelding
Alle ture er gratis. På rundvisninger er der plads til 25 – På sejlturen 120.
Tilmedling efter først til mølle princippet til hvert enkelt arrangement på mail: lokalarkivet@chrarkiv.dk

Arrangeret af Christianshavns lokalhistoriske Forening og Arkiv - Torvegade 75 - www.chrarkiv.dk
Vagthuset er åbent lørdage mellem kl. 13 og 15.
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