Nyhedsbrev januar 2022
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
Indkaldelse til Generalforsamling &
Forårsprogram
9. februar kl. 19 Generalforsamling og foredrag .
Beboerhus , Salen , Dronningensgade 34
Kl. 19 Generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens og arkivets beretning.
3. a) Foreningens og arkivets regnskab.
b) Budget.
c) Fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Arbejdsplan.
6. Valg af Formand, 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, – en revisor, en revisorsuppleant,
7. Eventuelt
Forslag til behandling under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.
Kl. 20

Grønland på Christianshavn. Foredrag ved Iben Danielsen

Hvorfor er det nu, at lille flade Danmark og store fjeldfyldte Grønland hænger sammen? Ja, historien om
vores forbindelser, de politiske, handelsmæssige, kongelige, sociale, kulturelle og klimatiske får du i et den
lokalhistoriske forenings møde den 9. februar 2022. Vi kigger sammen på Christianshavn med grønlandske
briller på. For der er så mange steder, som viser Grønland fra Christianshavns Torv til Nordatlantens Brygge.
Oplægget omfatter også lidt om Hans Egede, de nye politiske forbindelser, fascinationen, og livtaget med
naturen, som har drevet mange til Grønland gennem 1000 år. Og så præsenteres det moderne innovative
Grønland med den politiske bevægelse for afkolonisering, og gennem design, mad og kunst.
Iben Danielsen er journalist, Københavner-guide og så er hun vild med Grønland, og mener at flere burde
kende historien om Menneskenes Land.
Tilmelding til lokalarkivet@chrarkiv.dk

26. februar kl. ca. 16. Modtagelse af fastelavnsryttere fra Amager ved Vagthuset, Torvegade 75

6. marts kl. 13. Rundvisning i Prinsesse Maries hjem for gamle Sømænd . Wildersgade 70.

Prinsesse Maries Hjem for gamle sømænd og sømænds enker på Christianshavn er opført i to
afdelinger. Den gamle afdeling som består af en fem etagers bygning med 58 lejligheder er opført i
1874, mens den nye afdeling er opført som en tilbygning til den gamle del i 1921 består af 23
lejligheder.
Gruppevis omvisning . Om Stiftelsen: smf1856.dk/home-2/marieshjemning
Tilmelding til lokalarkivet@chrarkiv.dk

25. marts kl. 15.30. Reception for Ove Bjørns nye bog om gadenavne på Christianshavn
Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53

Vi udgiver til marts bogen ’HVEM VAR DE - gadeskiltene på Christianshavn åbner et vindue til
400 års historie.
30 personer, royale, kunstnere, forretningsfolk, musikere og søens folk har givet navn til gadeskilte.
Og det er gennem deres virke og liv, til hverdag og til fest, at Havnens og Holmenes historie
fortælles. Men der var en tid før gadeskilte, og en tid før folk kunne læse. Hvordan fandt de vej?
Det gjorde de ved billeder af elefanter, træer og drikkebægre indsat på murene; senere kom
laugsskilte som feks guldsmeden, kleinsmeden, skomageren og bageren. Dem ser vi i bogen.
Bogen er på 185 sider, med 63 fotos i farver og et bykort. Forfatteren er kunsthistoriker Ove Bjørn
Petersen, som sidste år udgav bogen ’I DIGTERENS SPEJL’
Bogen kommer til at koste 150 kr. For medlemmer halv pris.

26 Marts: Christianshavns BogfestivaForeningen har en , PR og Salgs-stand i Beboerhuset kl. 12-17

Se Bogfestval program: bibliotek.kk.dk/christianshavns-bogfestival-2022

26 & 27 marts kl. 10-17. Historiske Dage, Øksnehallen, Vesterbro

Foreningen har en fælles stand med andre lokalhistoriske foreninger i København.
Se Historiske Dages program: historiskedage.dk Entre.

24. april kl. 13. Byvandring i Grundtvigs fodspor ved Jeannie Krysiak. Foran Vor Frelser Kirke

2022 markerer 200-året for N.F. S. Grundtvigs indsættelse som præst ved Vor Frelsers Kirke samt
150-året for hans død.
Vi vil på vandringen gå i Grundtvigs fodspor på Christianshavn. Dels se nogle af de steder han
boede, dels høre om hans virke i kirkerne og forsøge at fornemme stemningen fra hans tids
Christianshavn. Endelig vil vi forsøge at inkludere andre samtidige, kendte personer med relevans
for vores bydel.
Tilmelding til lokalarkivet@chrarkiv.dk

23 . maj kl. 19 Hollænderbønderne og Amagers vej fra rodfæstet lokalidentitet til moderne forstad
Christianshavns Beboerhus , Salen , Dronningensgade 34

I 2021 kan vi fejre 500-året for den hollandske indvandring til Amager og oprettelsen

af ”hollænderbyen”

i Store Magleby. De hollandske grøntsagsdyrkere skabte et rodfæstet og slægtsbaseret samfund med stærke
traditioner og en markant selvforståelse. I dag er der stadigvæk spor af den gamle lokalidentitet. Det vidner
navne som Dirch, Jan, Leise og Neel om, men ”Københavns spisekammer” er Amager ikke længere. Så hvad
er det egentligt vi fejrer? I løbet af foredraget belyser museumsleder Søren Mentz Amagers kulturhistorie fra
den hollandske indvandring til modernitetens højhuse.
Søren Mentz er ph.d. i historie og museumsleder på Museum Amager. Han har bl.a. skrevet ”Portræt af et
lokalsamfund. Fra amagerdragt til røvgevir”, Aarhus Universitetsforlag 2020.

Tilmelding til lokalarkivet@chrarkiv.dk

29 maj kl 13. Rundvisning i Amagermuseets udstilling om 500-året, Hovedgaden 4 , Dragør

Gratis for medlemmer . Tilmelding til lokalarkivet@chrarkiv.dk
Om jubilæumsudstillingen: www.museumamager.dk/index.php?id=269
Bus: Tag bus 250S eller 35 og stå af ved St. Magleby Kirke. Eller tag 33 mod Dragør og stå af ved Dragør
Rådhus (Kirkevej), dernæst gå 60 m ned til St. Magleby Kirke. Følg skiltene fra vejkrydset til museet og gå
ca. 300 m. ad Hovedgaden til hovedindgangen ved den gule gård (Hovedgaden 4).

11.juni: Fortælledag med christianshavnerhistorier.Bag Vagthuset fra 13-16
Med Karsten Pharao, Laura Noszczyk m.fl.
Desuden rundvisning på volden ved Ulrik Schack Meyer
Tilmelding til rundvisningen: lokalarkivet@chrarkiv.dk

Vi byder ogs¨på et glas vin ,vand eller en øl

