Christiania
Seniorsektionen inviterer hermed til en rundvisning på Fristaden Christiania

onsdag den 14. august 2019 klokken 15.00 på adressen Sydområdet 4, 1440 K
Det ligger 450 m fra Christianshavn metro station. Mødestedet er lige indenfor Hovedindgangen i
Prinsessegade ved enden af Loppebygningen, den meget lange bygning, som ligger til højre for
Christianias hovedindgang i Prinsessegade.
Kom og oplev dette ”mærkelige – spændende – skræmemde -anderledes – alternative”
og af staten benævnt ”Det Sociale Eksperiment”.
Christiania’s målsætning var at opbygge et selvstyrende samfund, hvor hvert enkelt individ frit kan udfolde
sig under ansvar over for fællesskabet.
Dette samfund skal økonomisk hvile i sig selv, og den fælles stræben må til stadighed gå ud på at vise, at
den psykiske og fysiske forurening kan afværges.
Alle der kender, eller har hørt om Christiania ved, at der er mange forskellige ”sandheder” i omløb om
fristaden. På en rundvisning med en ”indfødt” christianit, kan større og mindre grupper få en indføring i
Christianias struktur og historie og samtidig høre rundviserens egen fortolkning af ”sandheden” om
Christiania.
Christiania er en ”overlevelsessucces”, især på grund af stor entusiasme fra alle de mange forskellige
mennesker, som igennem årene har lagt tusindvis af timer i frivilligt arbejde på troen om, at Christiania var
værd at bevare, og ofte på trods af modstand fra indre og ydre fjender.
Det er en af grundene til, at der er mange, som godt vil komme for se, hvordan der ser ud, og høre om,
hvem de er.
Vi får en kort historisk redegørelse, hvor der ikke er lavet om på kendsgerningerne, men derefter er det den
enkeltes rundviser’s oplevelser af Christianias historie, som gør rundvisningerne på Christiania så unikke.
Rundviserne er den levende historie, de har været her, har set det hele og mange har været med fra
Christianias barndom. Ikke én rundvisning er ens, så var du på en rundvisning sidste år, er det en ny
oplevelse i år.
Vi slutter af I Spiseloppen, hvor der bliver serveret
Culottesteg med kartofler, grønsager og sauce og til dessert en chokoladekage med skum og jordbær
Hertil en genstand øl,sodavand eller vin efter eget ønske.
Arrangementet koster kr 130,- for medlemmer og kr 250,- for gæster.
Der er plads til max 70 deltagere, så det er efter først-til-mølle princippet. Vi vil blive delt op I mindre
grupper til selve rundvisningen. Sidste frist for tilmelding er 2. august.
Tilmelding skal ske til liseandersen50@gmail.com og er bindende, når I har modtaget en bekræftigelse.
Husk at anføre personalenummer.
Jeg glæder mig til at se jer.
Hilsen Lise

