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CHAKOTEN Mødekalender 2018 

Alle onsdagsmøder åbner kl. 18.15, og de annoncerede programpunkter (foredrag eller andet) 
starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i månedens 2. uge) Med mindre andet er angivet, 
finder medlemsmøderne sted på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre. 

 

Onsdag den 3. januar 

Sæsonen starter med hyggemøde og anvisningssalg 
Få en snak med ligesindede om nyanskaffelser. Fortæl også gerne om, hvad du især sætter pris på 
og søg oplysninger blandt de andre medlemmer. Anvisningssalget vil indeholde gode bogværker og 
fine figurer. 

 

Onsdag den 7. februar 

Besøg på Tøjhusmuseet 
Selskabet vil sammen med vores medlem Martin Davidsen atter engang besøge det gamle 
Tøjhusmuseum, som i dag jo er en del af Nationalmuseet. Denne gang går turen om bag kulisserne, 
og vi kan forhåbentlig se frem til en spændende tur, der bl.a. fører os op i Tøjhusets gemmer på 
loftet. Vi mødes ved Tøjhusets hovedindgang kl. 18.30.  
Tilmelding til kassereren, Steen Jensen, på mail chakoten.kasserer@gmail.com 

 

Onsdag den 7. marts 

Besøg i Livgardens historiske samling 
Livgardens Museum, som er en del af Livgardens Historiske Samling, indeholder udstilling af 
uniformer, våben, billeder, modeller, musikalier og meget andet. Desuden viser samlingen Den 
Kongelige Livgardes historiske udvikling som gardeenhed og som feltenhed fra oprettelsen i 1658 
til nutiden.  
Information om mødested kommer senere. 

 

Lørdag den 10. marts – søndag den 11. marts 

Historiske Dage i Øksnehallen i København kl. 10-18 
1914-18 gruppen "Sikringsstyrken" i samarbejde med Oplevelsescenter Vestvolden i Rødovre 
fortæller den spændende historie om Kjøbenhavns Befæstning under 1. Verdenskrig.  
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Onsdag den 11. april 

Generalforsamling, børs og anvisningssalg 
Årets generalforsamling indledes med børssalg, der starter kl. 18.15. 
Til børsen opfordres medlemmerne til at sætte effekter til salg. Alle er velkomne til at medbringe 
og sælge, hvad de har på reoler og hylder hjemme. Her er muligheden for at kombinere en rask 
oprydning af alt det, du har mistet interessen for, med ny køb. Efter børsen er der 
generalforsamling.  
Generalforsamling starter kl. 19.15. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Anvisningssalget starter efter generalforsamlingen. Få en snak med ligesindede om nyanskaffelser. 
Fortæl også gerne om, hvad du især sætter pris på og søg oplysninger blandt de andre medlemmer. 
Anvisningssalget vil indeholde gode bogværker og fine figurer. 
Listen over effekter vil kunne ses på hjemmesiden 14 dage før. Medlemmer, der ikke kan være til 
stede, kan aftale med et tilstedeværende medlem, at denne byder på den fraværendes vegne, eller 
der kan fremsendes et skriftligt bud til Christian Raun, Carl Bernhards Vej 17, 3.th. 1817 Frederiks-
berg C telefon 26 82 08 22 eller e-mail: christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest 
dagen før anvisningssalget kl. 16.00. 

 

Onsdag den 2. maj 

Slaget ved Leuthen 
Vi skal se filmen “Die Schlacht bei Leuthen 5. Dezember 1757”. Der er tale om en 8 mm smalfilm 
optaget i 1976/77 af grev Joachim-Albrecht Bülow von Dennewitz; filmen er nu overspillet på 
DVD, og den viser forløbet af slaget ved Leuthen ved hjælp af 10.000 tinsoldater. Filmen er på 
tysk, og varer en time. Filmen høstede anerkendelse fra blandt andet den berømte prøjsenkender Dr. 
Bleckwenn, da den blev vist i Kulmbach i 1977. 
Hvis nogen gerne forinden vil genopfriske slagets forløb, så er Ole Thureholms artikel nok så 
nyttig: “Slaget ved Leuthen 5. December 1757” i Chakoten nr. 4/2005, s.103-111.  
 
 

Lørdag den 16. juni-søndag den 17. juni 

Krigshistorisk Festival 
Succesen fortsætter! Efter en fantastisk oplevelsesrig weekend i 2017 bliver Krigshistorisk Festival 
igen i 2018 afviklet på Vestvolden i Rødovre. Historiske formidlingsgrupper (reenactors) fra 
jernalderen til Den Kolde Krig vil være samlet langs Voldgaden, hvor de besøgende vil få indblik i 
2000 års krigsfolk - og ikke mindst hvordan man laver moderne historieformidling.                       
Der er gratis adgang. 
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Onsdag den 8. august (anden onsdag i måneden) 
Mødeaften 
Første møde efter sommerpausen. Kom og hyg dig med vennerne i Selskabet og fortæl om 
sommerens militærhistoriske oplevelser. Hvis vejret tillader, kører vi grillen frem og sidder udenfor 
i gården på Rødovregård. Dørene er åbne fra 18.30. 

 

Onsdag den 5. september 
Besøg fra Forsvarets Bibliotekscenter 
Lederen af Forsvarets Bibliotekscenter, Simon K. Bering Papousek, der også er kendt for 
i Chakoten at skrive om udgivelser, vil besøge os. Simon vil fortælle om bibliotekets 
militærhistoriske potentiale og medbringe et stort antal eksempler fra samlingen. 
 

Søndag den 30. september 
Befæstningens Dag 
Selskabets to 1914-18 grupper, "Sikringsstyrken" og "Gladsaxefortet", medvirker til at gøre 
Befæstningens Dag til en spændende og oplevelsesrig dag for de mange, der bruger søndagen på at 
opleve og høre noget om det danske neutralitetsforsvar under 1. verdenskrig. 
Gratis adgang: Fra kl. 10 til 16 ved Artillerimagasinet i Rødovre og kl. 11-15 på Gladsaxefortet. 

 

Onsdag den 3. oktober 
Bornholms værn og forsvar 1946-2016 
Militærhistoriker Rune Holmå Iversen fortæller om Bornholms Værn og forsvar under Den Kolde 
Krig. 

 

Lørdag den 13. oktober kl. 14-ca. 17 
Anvisningssalg 
Få en snak med ligesindede om nyanskaffelser. Fortæl også gerne om, hvad du især sætter pris på 
og søg oplysninger blandt de andre medlemmer. Anvisningssalget vil indeholde gode bogværker og 
fine figurer. 

 

Onsdag den 7. november 
Afslutningen på 1. Verdenskrig 
November 1918, helt præcist den 11. kl. 11.00, trådte våbenhvilen i kraft og 1. Verdenskrig var 
bragt til ophør. Inden da havde de tyske styrker på Vestfronten forsøgt en sidste fortvivlet offensiv, 
der slog fejl. Ikke mindst på grund af de amerikanske styrker, der var kommet til Europa. Selskabets 
kasserer, Steen Jensen, vil ridse verdenskrigen op og fortælle om afslutningen af en af den 
europæiske histories største katastrofer.  
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Lørdag dem 1. december 

Selskabets julemøde med årskonkurrence kl. 18.30 på Rødovregaard 
Igen i år bliver der serveret Grønlangkål med hamburgerryg, samt dessert. Af hensyn til indkøb 
bedes deltagere senest den 21. november tilmelde sig hos: Aksel Willumsen, tlf. 26 18 21 77, eller 
e-mail: aksel4343@gmail.com. 
Selskabets medlemmer opfordres til at invitere ægtefælle/samlever samt børn og børnebørn med til 
det populære arrangement. 
Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der indskrivning til konkurrencen. Kl. 19.15 starter mødet med 
præsidentens velkomst, derefter bespisning, sang samt julehygge og til sidst præmieoverrækkelse. 
Pris for deltagelse er 125 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 15 år. 

Årskonkurrencen 2018 

1.-2. præmie uddeles i hver kategori 

1) Legetøjsfigurer (alle størrelser) 
2) Enkeltfigur op til 65mm (runde – flade)  
3) Rytterfigur op til 65mm (runde – flade) 
4) Enkeltfigur over 65mm (runde – flade)  
5) Rytterfigur over 65mm (runde – flade) 
6) Figurer op til 30 mm (krigsspilsfigurer) 
7) Figurgrupper/vignetter (max. 4 figurer, alle størrelser, runde og flade) 
8) Dioramaer og opstillinger  
9) Fra det hjemlige skatkammer 
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