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Vi träffas kl. 12.20 (avgång 12.35) vid 
Havnebussens hållplats vid hörnet Nyhavn/ 
Skuespilhuset 

 
 Vi äter lunch på Papirøen, Christiansholm             
ca kl. 14.00 till egen kostnad. 

 

Måndag den 18 september kl. 12.20 

Upplev det nya Köpenhamn från 
vattensidan 
  
Kom med på guidad tur och ”Hop on hop off” 
med Havnebussarna med vår medlem Elisabeth 
Haukohl, som är professionell guide.  
  
Vi åker med Havnebussen tur och retur till 
Bryggebroen i Sydhavnen och ser det nya 
byggeriet där. Kom ihåg att ta med Rejsekort eller 
dylikt och ta på dig bra skor! 
Vi vandrar från Holmen Nord till Copenhagen 
Street Food Market genom flottans tidigare 
område på ön Frederiksholm. Här ligger idag Den 
Danske Filmskole, Statens Teaterskole, Det 
Rytmiske Musikkonservatorium, Arkitektskolen 
och de gamla kanonbåthusen.  
Pris: 75:- för guidningen 
 
Osa senast den 14/9 till Liselott mob. 2081 5759 
eller liselottnellemann@gmail.com 
 

 
Tisdag den 10 oktober kl. 16.00 
 
”Hammarslagen som 
förändrade världen – om 
Martin Luther och 
reformationen 500 år” 
 
I år är det 500 år sedan Martin Luther 
spikade upp sina teser på kyrkporten i 
Wittenberg. Vi har bett Thomas Stoor, 
Gustafskyrkans kyrkoherde, att berätta 
för oss om betydelsen av denna 
revolutionerande händelse, som han är 
väl insatt i. 
Plats: Svenska Gustafskyrkan, Folke 
Bernadottes Allé 4, 2100 Ø 
 
Vi bjuder efteråt på en tallrik varm 
god soppa Pris: 50:-  Vin kan köpas. 

 

 

Osa senast den 4/10 till Eva mobil 6171 2595 eller 
eva@ornfelt.com 
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Tisdag den 7 november kl. 16.00. 
 
 Bakom den vackra 
fasaden på Sveriges 
Ambassad  
 
Vi är mycket glada över att Sveriges 
ambassad inbjudit oss till ett besök. Vi 
får en presentation av verksamheten 
idag och visning av de vackra 
lokalerna.  
 
Besöket avslutas med en kopp kaffe. 
 
Osa senast den 1/11till Madeleine 
mob.  2280 0764 eller 
persson@scandiline.dk 
 

 

 

 Plats: Sveriges Ambassad, Sankt Annae Plads 15 B,               
1250 København K 

 
Torsdag den 7 december kl. 13.00 
 
Quicks Jullunch 
 
Välkomna till Quicks "julefrokost ", som även i år 
hålls i det gamla Pakhuset på Toldbodgade 36 B.  
Vi hoppas det ska bli en tradition. 
Läcker buffé med julunderhållning bjuds. 
Pris: 250:- 
 
Osa senast 1 dec. (Begränsat antal deltagare)            
till Madeleine mobil : 22 80 0764 eller                  
persson@scandiline.dk 
 

 
  
 

 

 

 

 

Plats: Toldbodgade 36 B, 1253K – den röda 
byggnaden. (Modell från Legoland) 

 

 

 


