Nyhedsbrev 2021

Til medlemmerne af Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
- følg også med på www.chrarkiv.dk

Dette Nyhedsbrev er præget af corona- situationen. Her fortælles om foreningens aktiviteter i foråret og nye
formidlingsinitiativer.
Vi planlægger først arrangementer fra april, da vi tror, at der fortsat vil være forsamlingsrestriktioner - og at ikke
alle har lyst til at forsamle sig med mange andre.
Allerede nu varsler vi også, at foreningens Generalforsamling, der skal holdes i marts, udskydes til den 22. april med forbehold for, at den kan udskydes endnu længere.
Forårsprogrammet 2021 - med forbehold for aflysning
22. april. kl. 19.30. Christianshavns Beboerhus. Salen. Benjamin Asmussen fortæller om Kinafarerne og
Christianshavn. Se vedhæftede omtale. Tilmelding påkrævet: lokalarkivet@chrarkiv.dk
Foredraget bliver også sendt direkte via Christianshavns Kvarter
2. maj.kl.14. Byvandring med Benjamin Asmussen i Christianshavns Wall Street kvarter – Strandgade .
Tilmelding påkrævet: lokalarkivet@chrarkiv.dk
5. juni kl. 12-16. Plænen bag Vagthuset, Torvegade 75. Fortælledag med Christianshavnerhistorier, reception for
Kristian Hvidt og Ove Bjørn Pedersens nye bøger om kunst og digtning.
Vi vil også prøve at lave et lokalhistorisk loppemarked med bøger, billeder og effekter om Christianshavn. Her er
du meget velkommen til at bidrage. Vi byder på kaffe, vand, øl og vin mv.
GF
Generalforsamlingen indkaldes til den 22. april kl. 18.30-19.15. Christianshavns Beboerhus. Salen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Udstilling i Vagthuset
Huset er blevet malet indvendigt, og der er lavet en hel ny indretning med ny ophængning af plancher og
billeder mv. Om alt går vel, må vi åbne igen i april. Glæd dig.
Arkivet og hjemmesiden
Der er tilføjet rigtig meget materiale på hjemmesiden og i arkivdatabasen. Gå på opdagelse i de mange film,
videoforedrag, fotoserier og tekster. Senest 4 film om foreningsaktiviteter og lokalhistoriske emner.
se: www.chrarkiv.dk
Udgivelser
Foreningen er allerede til april klar med en ny udgivelse, Ove Bjørn Petersen: I digterens spejl. Se nedenfor.

Kontingent 2021
150 kr. pr person eller 225 kr. for par. 300 kr. for institutioner
Vi kan indtil videre kun modtage kontingent på Netbank: 5321 0247766
Og Mobile Pay 40823799 ( Else). Husk at skrive navn, adresse og kontingent i kommentarfeltet.
De nye medlemmer der har meldt sig ind og betalt årskontingent efter 1.9.2020, skal ikke betale for 2021.
Medlemsfordele for 2021
Vi håber du fortsat vil være medlem og støtte al det lokalhistoriske formidlingsarbejde, som foreninger står for i
disse vanskelige tider.
Bestyrelsen har besluttet at Ove Bjørn Petersens nye bog, I digterens spejl, bliver gratis for medlemmer der
har betalt kontinget for 2021. Et eksemplar per medlemskab. Ellers er prisen 150 kr.
Bogen kan afhentes fra den 10. april i Vagthuset - og efterfølgende lørdage.
Øjeblikke af poesi
Vores lokale kunsthistoriker Ove Bjørn Petersen har udvalgt så mange som 210 digte og sange, der
giver en helt særlig og meget intens version af vores historie gennem 400 år. Men hvem er de, disse
digtere? Alle er vi digtere. Vi digter for andre. Vi digter for os selv. Vi digter, når vi ikke kan lade være.
Vi digter til hverdag og til fest. Vi digter til dåb og til død. Vi digter om vores tid, om den svundne tid.
Sådan er det også her på Christianshavn, når den lokale bums deler hverdagens glæder og sorger med
os, og når den laurbærkransede litterat sætter pennen til papiret. Det er disse øjeblikke af poesi, som
bogen med sine 252 sider giver os et indblik i. Vores lokale kunstmaler Henrik Schütze lægger
dimensioner hertil med sine 16 livagtige malerier.
Alle tiders digtere
Mange af bogens 113 digtere møder vi i dag, andre levede for mange år siden, men i kraft af deres digte
træder de lyslevende frem. Nogle af dem virkede her, andre kom på besøg; alle satte de bydelen på det
poetiske landkort. De fortalte deres historie om bydelen lige fra dengang, hvor verden endte her, og til
de tider hvor virkelyst og velstand blomstrer.
Af digterne kan nævnes H. C. Andersen, Jens Baggesen, Niels Balling, Vilhelm Bergsøe, Poul Dissing,
Holger Drachmann, Johan Ludvig Heiberg, Johannes Helms, Osvald Helmuth, H. P. Holst, Ole
Hyltoft, Sandra Holm, Katrine Jensenius, Johannes Johnsen, Vilhelm Hans Kaalund, Kim Larsen,
Casper Lindvad, Tom Lundén, John Mogensen, Tage Morten, Johannes Møllehave, Lean Nielsen,
Adam Oehlenschläger, Thøger Olesen, Ursula Ankjær Olsen, Halfdan Rasmussen, Christian Richardt,
Ebbe Kløvedal Reich, Tove Reinau, Klaus Rifbjerg, Gustav Winckler, Cornelis Vreeswijk.

Foreningen er tildelt:

Bedste hilsner
Asbjørn Kaasgaard
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
Fra arkivet: vedhæftet en kryds og tværs fra Christianshavns Avis 1960 til ualmindelig tidsfordriv.

