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Medlemsbrev 1-2023 
Kære KELAs medlemmer                               6. februar 2023 

Med håb om at I alle er kommet godt ud af det gamle år, ønsker 
KELAs bestyrelse jer alle et GODT 2023. Måske lidt forsinket, 
men bedre sent end aldrig, som de kloge siger!   

Åbent første mandag i måneden kl. 15-17. 
Som I nok allerede ved, havde vi haft åbent hus den første 
mandag i januar og februar, hvor den gode stemning atter lød i 
vores alt for små lokaler. Dette blot for at minde Jer om, at 
dørene er åbne for alle den første mandag hver måned fra kl. 15 
til 17.  
Skulle der være medlemmer, der ønsker at fordybe sig i vores 
mange spændende arkivalier, kan der træffes aftaler om dette. 
Kontakt bestyrelsen, telefonnumre kan ses på hjemmesiden.  

Bunkerne vokser - Hjælp os! 
KELA modtager løbende arkivalier om bydelen og dens 
beboere. Tak for det, men det betyder også, at bunkerne vokser, 
da de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke har tilstrækkelig 
energi til at lægge i mapper og indtaste i database. Det er et 
hyggeligt arbejde sammen med andre, men hver enkel sag tager 
en hulens tid.   
Hvis du har lyst til at hjælpe, vil Hasse Greis Persson og Søren 
Sol Meyer sætte dig ind i arbejdet. Ring til Jan Arnt 20484454 
og hør nærmere.   

Lille rokade i bestyrelsen 
Bestyrelsen har allerede holdt to møder her i 2023, hvor vi har 
drøftet fremtiden for KELA, da det er kendt, at flere i 
bestyrelsen har et lidt skrantende helbred hvilket desværre 
betyder, at kræfterne ikke er som tidligere.  
Af samme årsag har vi foretaget en mindre rokade, hvilket 
betyder, at formandens arbejdsopgaver er delegeret ud til flere, 
og at suppleant Jan Arnt er trådt ind i bestyrelsen og blevet 
sekretær.   

 

 



 
 
Generalforsamling 24. april kl. 18.00 på Karens Minde loft.  
Sæt allerede nu kryds for deltagelse i Generalforsamlingen 
mandag den 24. april kl. 18.00.  
Husk, at det er vigtigt du kommer, så du kan være med til at 
udforme fremtiden for KELA.  
 

For at være stemmeberettiget skal kontingentet for 2023 på kr. 
150,- indbetales senest 31. marts 2023. Kan indbetales til vores 
konto:  

Arbejdernes Landsbank, Konto-nr. 5371-0242951 
 
Husk: navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du er også 
velkommen til at møde op på loftet i lokalarkivets åbningstid for 
at betale kontant. 
Husk også, at dit kontingent er med til at vi kan bevare og 
fortælle historien om Sydhavnen og vores opvækst i bydelen for 
vores efterkommere. Hvis vi ikke gør det, gør ingen det… Og 
vores mange historier vil blive glemt.    

Venlig hilsen  
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv - KELA  
Jan Arnt, sekretær  
 
 

 
Kan I huske Sydhavnens forskellige pop-bands fra 1960’erne og ind i 
1970’erne? Hvis noget er smuttet, så kan du genopfriske lidt af 
historien og hører nogle af sangene, tryk på link. 
https://www.sydhavnenshistorie.dk/sydhavnens-
historie/pigtraadsgrupper/bachelors/ 
 
 



 


