Nyhedsbrev 41 december 2014
Kære medlemmer.
Så er det tid til lidt nyt fra Argonaftes. Håber I alle har haft en fantastisk sommer og
efterår, fyldt med dejlige ferieoplevelser, hyggestunder i dejligt sommervejr og ikke
mindst en masse danse- og kulturoplevelser.
Med dette nyhedsbrev kommer også indkaldelse til generalforsamling i 2015. Vi må
desværre meddele jer at Jytte Andersen og Lisbeth Grafmøller er på valg og ikke
ønsker genvalg. De har valgt at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet efter
henholdsvis 12 og 20 år. Så I må meget gerne overveje, om det kunne have jeres
interesse at komme ind i bestyrelsen og være med til at sætte jeres præg på
foreningen.
I skal også lægge mærke til det vedhæftede, der følger med i indkaldelsen, da
bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer og forslag om at 2015 vil være
kontingent fri for de nuværende medlemmer.
Der vil igen i år være bankospil med meget flotte præmier og derefter vil der være
gratis mad for medlemmer af Argonaftes på restaurant Kreta. (Vi har lavet en aftale
med Giorgios om en anretning). Man skal selv betale drikkevarer.
Vi håber selvfølgelig at rigtig mange medlemmer vil deltage i arrangementet.
Se videre under kommende arrangementer ang. dato, tid, sted og tilmelding.
HUSK fortsat at holde godt øje med Argonaftes’ Facebook-side, og hvis I ikke allerede
er, så tilmeld jer den, der kommer løbende informationer angående dansearrangementer, fester, dansekurser samt andre aktuelle og interessante informationer
som kunne have jeres interesse.

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god jul
samt et godt nytår.

------------------Kommende arrangementer--------------Vi afholder generalforsamling søndag d. 8. februar kl. 16.30 på restaurant Kreta,
Jyllingevej 56, Vanløse.
Der vil være Bankospil med rigtig flotte gaver, efter det officielle møde i henhold
til dagsordenen
Bagefter vil der være mad, (pikilia, til alle med noget godt fra grillen.)
Der er tilmelding til dette, da kokken skal vide hvor mange han skal lave til, det gør I
på vores mail eller ringer til Lisbeth, Vasilis eller Jytte senest fredag d. 30. januar.

- -----------------------------siden sidst-----------------------------Besøg i Cisternerne i Søndermarken.
Søndag d.11. maj besøgte vi Cisternerne, som er et vandreservoir, der forsynede København med
rent drikkevand fra 1859 til 1933. Hele 16 millioner vand rummede cisternerne og var med til at
løse datidens store vandforsyningsproblemer. ! 1981 blev Cisternerne tømt for vand og i
forbindelse med at København var Kulturby i 1996, blev Cisternerne taget i brug som
udstillingssted efter initiativ fra Frederiksberg kommune. Galleriejer Max Seidenfaden drev
Cisternerne som museum for moderne glaskunst fra 2001 til 2003.

En af Christian Lemmerz lysskulpturer
Under anden verdenskrig havde tyskerne indtaget pladsen over Cisternerne til parkeringsplads for
deres store tunge bæltekøretøjer. Danskerne håbede at Cisternerne, som jo var næsten 100 år
gamle, ville styrte sammen og tage tyskernes køretøjer med i sammenstyrtningen, men
Cisternerne brød ikke sammen, de store hvælvinger holdt til den enorme vægt, til stor fortrydelse
for danskerne.
I dag er Cisternerne en del af Frederiksberg museer og danner ramme om både kunstudstillinger
og forskellige arrangementer og events, der egner sig til stedets arkitektur og særlige klima.
Cisternerne er Danmarks eneste drypstenshule. Drypstensdannelsen er et almindeligt fænomen i
beton, men drypstenene i Cisternerne er af en særlig størrelse og mængde, de er dog meget
skrøbelige og tåler ikke berøring.

drypsten

Billedkunstneren Christian Lemmerz havde skabt værket Andante, der fremstod som en stor
levende skulptur, et hav af stearinlys der belyste de mørke rum med de enorme hvælvinger. Det
var dog nødvendigt med en lommelygte, for at finde rundt i det kæmpe rum og så vi kunne se
pumpen, som pumpede drikkevandet op fra dybet i sin tid.

Flere af Christian Lemmerz’ lysskulpturer
Efter det spændende besøg skulle vi finde et sted at spise vores medbragte mad. Vi havde håbet,
at det kunne blive ude i det fri, men det regnede og var råkoldt, så vi fandt et lysthus som var et
overdækket sted med bænke rundt langs væggene, temmelig åbent og ikke særlig hyggeligt, men
vi fik da tænderklaprende spist vores mad. Herefter gik nogle på café for at få varmen, og andre
tog hjem i deres varme stuer.
_______________________________________________________________
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