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I jødernes
fodspor
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kl. 08.15

Afgang fra Herlev St. mod Valby St.

kl. 08.45

Afgang fra Valby St. mod Møllegade

kl. 09.15

Besøg på Den Jødiske begravelsesplads i Møllegade
Vi besøger begravelsespladsen i Møllegade på Nørrebro er ikke
længere i brug. Jødiske begravelser i Danmark foregår udelukkende
på Den Mosaiske Vestre begravelsesplads.
Fra 1693 og næsten 300 år frem blev der begravet jøder på
begravelsespladsen i Møllegade. Begravelsespladsen er dermed
Danmarks ældste jødiske begravelsesplads.
Begravelsespladsen har gennemgået en renovering og
istandsættelse, der gør det
muligt at åbne for offentlig
adgang. Den sidste begravelse
fandt sted i 1967, men gravene
bevares. Det samme gælder de
jødiske begravelsespladser i
flere
danske
provinsbyer.
Jødiske grave sløjfes aldrig.

Kl. 10.30

Afgang mod Den Jødiske Synagoge

Kl. 10.45

Besøg og fortælling i Den Jødiske Synagoge
Har du set Københavns smukke, store synagoge indefra? Synagogen i
Krystalgade fremtræder i en helt særlig blanding af orientalsk og
dansk kultur, eftersom den tysk-danske arkitekt, Gustav Hetsch,
arbejdede indenfor den nyklassicistiske stil men samtidig var dybt
inspireret af old-egyptisk byggekunst. Synagogen blev indviet i 1833
og udmærker sig som en af verdens mest smukke og særegne
synagoger.
Men hvorfor ser den ud som den gør? Hvor bad de københavnske
jøder inden? Hvem bruger
synagogen og hvornår?
Hvad vil det sige at spise
kosher? Hvad er shabbat?
Hvad laver man i en
synagoge? Hvad er en
torahrulle? Faster jøder?
Hvilken
rolle
spiller
religionen i det hele taget
for jøder? Disse og mange
flere spørgsmål kan du
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blive klog på under vores besøg og på rundvisningen i Den
Københavnske Synagoge.
kl. 12.00

Afgang fra Synagogen til ”Kanalcafeen”

kl. 12.15

Frokost på ”Kanalcafeen”.
Kanalcafeen er en gedigen københavnsk frokostrestaurant der menes
grundlagt i 1852.
Den første værtshusholder var ifølge overleveringen Christian VIIIs
tidligere chefkok Alphonse Cassabadan, der købte ejendommen i
1851. Han fik privilegiet til værtshuset i stedet for pension.pændende
malerier. Kanal Cafeen var blandt de sidste mandsbeværtninger, hvor
kvinder kun måtte komme “i selskab med mennesker”. Selv Helle
Virkner blev som statsministerfrue nægtet adgang.
Men i dag er kvinder lige så velkomne som mænd til den gode mad i
Kanal Cafeens hyggelige kælder

kl. 13.45

Afgang fra ”Kanalcafeen” mod Det Jødiske Museum

kl. 14.15

Foredrag (powerpoint) om Det Jødiske Museum. Sted meldes ud
Dansk Jødisk Museum skal
gennem indsamling, registrering,
forskning, bevaring og
formidling virke for sikringen af
Danmarks jødiske kulturarv.
Museet belyser bl.a. diversitet,
identitetsspørgsmål, integration
og forholdet mellem den dansk
jødiske minoritet og det
omgivende danske samfund..
Dansk Jødisk Museums samling
rum-mer både fotos,
genstande og personarkiver med
relevans for slægtshistoriske
studier.
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Mag.art i Religionsvidenskab, Sara F. Stadager
vil give en introduktion til dansk jødisk historie
med udgangspunkt i Dansk Jødisk Museums
samling. Dette vil blive fulgt af en introduktion
til diverse online databaser, bøger og arkiver,
hvor danske jøder har sat deres sporer gennem
disse 400 år. Sidst men ikke mindst vil der
komme en kort introduktion til museets
databaser, herunder den nyeste af slagsen,
safe-haven.dk.

Mulighederne for at søge og konsultere relevante materialer i museets
samling fremgår på museets hjemmeside:
https://jewmus.dk/samling/slaegtsforskning/
En række databaser med genealogiske oplysninger er tilgængelige
på nettet:
 Mosaiske begravelser og gravsten indtil 1886
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?lang=da
 Dansk-jødisk genealogisk database (kræver
medlemsskab af JGS)
http://tom.brondsted.dk/djgdb/?ged=1&lang=da
 Jødiske mænd registreret i kopulationsprotokollen i
København, 1735-1810
http://tom.brondsted.dk/mosaiskekopulationer/?order=year
&crossref=567
kl. 15.45

Præcis Afgang til Valby St.
Vælger du at blive i byen, skal der gives besked om dette ved tilmeldingen.

ca. kl. 16.05

Ankomst til Valby St.

ca. kl. 16.30

Ankomst til Herlev St.

Pris for denne spændende tur
er 450 kr. og 475 kr. for ikke medlemmer.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding til Anna Margrethe Krogh-Thomsen på
mail krogh@get2net.dk
mobil nr. 5092 1478
senest 5. juni 2021
Tilmeldingen er bindende, og der gives ikke penge retur.
"Vi har valgt ikke at bruge penge på
kaffe og kage, på denne tur, men i
stedet valgt at betale for guide på alle 3
besøgssteder!
Man er selv velkommen til at medbringe
en kande med kaffe eller te (husk kop),
der evt. kan drikkes i Proviantpassagen
/Bibliotekshaven.
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