
Barn i KZ-lejren ”Theresienstadt”
Onsdag den 2. januar  kl. 19.00
Poul Brandt blev 7 år gammel sammen med sin far taget af Gestapo under et flugt-
forsøg til Sverige for at undslippe jødeforfølgelserne i oktober 1943. De blev begge 
deporteret til Theresienstadt, hvor de sad til 15. april 1945.

Slaget om Royan 1945
Onsdag den 6. februar kl. 19.00
Svend E. Albrethsen fortæller om Slaget om Royan – en fransk ”sejr” i den 11. time.
Den 5. januar 1945 bombede de allierede den franske badeby. Angrebet udraderede 
næsten byen, men et af de få steder, der ikke blev ødelagt, var det tyske hovedkvarter!  

Uniformer og udstyr fra hellenistiske hære
Onsdag den 6. marts kl. 19.00
Rasmus Wichmann fortæller om arbejdet med at rekonstruere uniformer og udstyr fra 
hellenistiske hære (4.-1. årh. f. kr.) - Om fund, gætværk, sandsynlighed og sjov. 

Generalforsamling
Onsdag den 3. april kl. 19.30
Der er børssalg fra kl. 18.15 og anvisningssalg med masser af spændende modelfigu-
rer kl. 20.30. Kun medlemmer har adgang til selve generalforsamlingen kl. 19.30-20.30.

Danske uniformer i perioden omkring 1. Verdenskrig
Onsdag den 8. maj  kl. 19.00
Bert Hansen fortæller om de forskellige uniformstyper og deres forskelligheder i 
farve, snit, huer mærker og tal. En spændende og uopdyrket periode i dansk militær.

Udflugt til den store våben- og uniformssamling på Egholm Slot 
Lørdag den 8. juni  kl. 13.00
Museet blev startet i 1990 og udstillingen rummer en helt unik samling af våben fra 
1600 tallet op til 2. Verdenskrig. Besøget varer ca. 2 timer. Bagefter serveres kaffe. 
Deltagerprisen er ca. 100 kr.  
Vi vil prøve at arrangere samkørsel, så de uden bil også kan være med.  
Tilmelding:  Christian Raun Tel.: 26 82 08 22,  Mail: christian@raun.dk
Adressen er EGHOLM SLOT,  Trehøjevej 45,  4070 Kirke Hyllinge.

Se mere på www.chakoten.dk
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Hyggemøde
Onsdag den 14. august kl. 19.00
Vi mødes om ferieoplevelser, museer, historiske byer og slagmarker. Modelfigurer, 
billeder og alt mulig andet.

70-året for 29. august 1943
Onsdag den 4. september kl. 19.00
Direktør Poul Lynggaard, tidligere formand for Frihedsmuseets Venner, fortæller om 
begivenhederne den 29. august 1943, hvor sammenstødet mellem den tyske besæt-
telsesmagt og det danske militær var mere end flådens sænkning. Selv husker han be-
givenhederne omkring Næstved Kasserne for 70 år siden.

Befæstningens Dag
Søndag den 29. september kl. 10.00 - 15.00
Dansk Militærhistorisk Selskabs 1914-gruppe deltager i aktiviteterne i og ved Artil-
lerimagasinet på Vestvolden for enden af Rødovre Parkvej. 

Næstved som garnisonsby 
Onsdag den 2. oktober  kl. 19.00
Arkivar Rasmus Nielsen fra Næstvedarkiverne fortæller om Næstved, først som 
hjemsted for 4. dragonregiment til 1923 og senere for Husarregimentet. Foredraget er 
ledsaget af gamle filmklip om Dragonerne og Husarerne. .

Hyggemøde og anvisningssalg
Onsdag den 6. november  kl. 19.00

Selskabets julemøde og årskonkurrence 
Lørdag den 7. december  kl. 18.30
Af hensyn til bestilling af smørrebrød m.v. bedes deltagere senest den 20. november 
tilmelde sig hos: Aksel Willumsen, tlf. 32 54 01 77, E-mail: aksel@corfitz.com. 
Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der indskrivning og opstilling til konkurrencen. 
Kl. 19.15 starter mødet med præsidentens velkomst, smørrebrød, øl, vin og vand. 
Hertil kommer julehygge, kaffe og kage. Pris for deltagelse er kr. 125 for voksne og 
kr. 50 for børn under 15 år.

Se mere på www.chakoten.dk
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