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Plats: H.C. Andersens Blvd.18, 1787 København V 

 

Onsdag den 24 januari kl. 13.30 – 16.00  

 

Studiebesök hos Dansk Industri. 

 
Välkomna till föredrag och rundvisning i DI..  

Vi träffas i receptionen kl. 13.30 precis.  

Dansk Industris direktör Karsten Dybvad vill 

börja med att berätta om DI och där blir serverat 

kaffe/te och kaka.   

Därefter blir det visning av Industriens Hus.  

Max: 30 personer  

Viktigt! Liselott skall lämna alla namn till DI 

senast en vecka innan vi kommer. Därför skall 

alla namn vara korrekta när vi träffas i 

receptionen.  

Denna programpunkt är gratis, då DI bjuder på 

arrangemanget.  

Anmälan senast söndagen den 14/1 till Liselott 

mob. 2081 5759 , liselottnellemann@gmail.com 

 

Onsdag den 21 februari kl. 14.00 

 

Dansk Skomuseum 
 

På Vespersvej 40 i Hellerup ligger det 

en liten pärla av ett museum. 

Danmarks Skomuseum från 1934. 

Det tillhör Köpenhamns skomagerlaug 

helt från 1509. 

 
Anmälan senast 14/2 till 4076 7499 

eller evastack@hotmail.com 

 

Detta är ett litet intimt museum, som måste upplevas! Kan bara 

besökas i förbindelse med en beställd visning. Max 20 pers. 

Besöket varar ca 1 1/2 timme. Det bjuds på kaffe och Quick 

har hembakade bullar med. Pris: 40:- inkl. kaffe 
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Tisdag den 20 mars kl. 13.00 

 

Det gamla kollegiet Regensen 

 
Collegium Domus Regiæ från 1623 är ett av Danmarks 

äldsta kollegier. Det är en oas mitt i Köpenhamn vid 

sidan av Rundetårn och hem för 101 privilegierade 

studenter. 

Kom med på en unik rundvandring på 75 minuter. Vi 

får höra om Regensens historia, arkitektur och många 

(tokiga) traditioner, som fortfarande hålles vid liv här 

på Regensen. Lika så berättar guiden om, vad det vill 

säga att inneha ett Regensämbete, om kollegiets 

berömdheter, om konsten att trakassera och om, vad 

det vill säga att dö i löpet av ens levnadstid 

(regensianerna ’dör’, när de flyttar från Regensen). 

Vi får också se Regensgården med frk. Lind, den 

gamle kyrkoflygeln, fäktningskällaren og Regensens 

lilla bibliotek m.m. 

 

Plats: St.Kannikestræde 2, 1169 København K 

Pris: 75:-     Max 30 personer 

Efter besöket går vi på kafé. 

Anmälan senast 12/3 till Madeleine mob. 

2280 0764 eller persson@scandiline.dk 

 

 
Valby Langgade 2, 2500 Valby 

 

 Roskildevej 28 A, 2000 Frederiksberg 

Tisdag den 8 maj kl. 13.30 – 17.45 

Lunch på Bjælkehuset och    

Visning av Frederiksberg Slot. 

Vi börjar med en god lunch på familjen Qvists 

”smørrebrødsrestaurant” Bjælkehuset i 

Søndermarken, en av Köpenhamns äldsta.  

Därefter besöker vi det 300 år gamla slottet 

och ser den vackra riddarsalen, där det 

fortfarande spelas upp till Les Lanciers och 

vals till de stora balerna. Dessutom visas bl.a. 

det spännande Marmorbadet, det Kinesiska 

Rummet, den fantastiska utsikten från 

Flaggaltanen och icke minst den vackra 

Barockkyrkan. Det attraktiva lilla köket, 

Prinsessornas Pannkakskök, har igen öppnats 

för offentligheten.   Max 25 pers.                                                     

Det finns många trappor i slottet, så turen kan 

icke rekommenderas för dåligt gående.    

Under uppehållet på slottet är det tillåtet att 

parkera i slottsgården, om det finns plats.             

Kostnad:  200,- för lunch och slottsvisning. 

Anmälan senast måndagen den 30/4 till Bodil 

bodilasm@gmail.com eller Eva  

eva@ornfelt.com tel.6171 2595 
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