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Torsdag den 13 september kl. 16.00 

Besök hos hos Lemmi och Michael 

Ehrenreich, Christiansborg 

 
Vår medlem Lemmi Tuis make Michael 

Ehrenreich är som bekant ”Dronningens 

hofmarskal”. Lemmi har haft vänligheten att 

invitera oss till deras hem på Christiansborg. 

Över ett glas vin med tillbehör kommer  

Michael att berätta om hovets många 

arbetsområden. 

 

Antal: max 30 pers. endast medlemmar  

 

Adress: Ridebanen 9, Christiansborg 

(ingång på ”baksidan” i arkaden) 

Osa senast den 7/9 till eva@ornfelt.com eller 

mobil 6171 2595 

 

Tisdag den 16 oktober kl. 14.00 

 

Besök på AmagerBakke/CopenHill  
 

Vi har fått möjligheten att, som en av de första, få 

besöka det kanske mest spännande ”byggeriet” i 

Köpenhamn just nu: Sopförbränningsverket på 

Refshaleøen, ritat av Bjarke Ingels och som ska 

invigas senare i höst. Det blir ett arbetsplatsbesök 

med guide, som berättar om den kommande 

verksamheten. Som ni kanske vet är taket byggt 

som en skidbacke och på toppen blir det ett café 

med fantastisk utsikt. Dit upp kommer vi med 

hissar iklädda gula hjälmar. Guidningen varar ca 1 

timme. Ett annorlunda, spännande besök och roligt 

att ha varit där innan den officiella invigningen. Vi 

hoppas på en klar höstdag, så vi kan se över till 

Sverige. 

 

Vi avslutar med en kopp kaffe på café i närheten. 

Plats: AmagerBakke/CopenHill, Vindmøllevej 6,     

2300 Kbh S (gratis parkering vid byggnaden)  

Pris: 150 DKK Ev. kaffe efteråt för egen räkning 

 

 

Osa senast 9/10 till Madeleine Persson på    

mobil 2280 0764 eller persson@scandiline.dk 
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Onsdag den 14 november kl. 11.15 

 

Den Hirschsprungske Samling 

 

Den Hirschsprungske Samling är ett konstmuseum 

med dansk konst från 1800-talet, som ligger i Østre 

Anlæg. 

Samlingen var tobaksfabrikant Heinrich 

Hirschsprungs och hans hustru Paulines privata 

samling, som de donerade till staten 1902.  

Plats: Stockholmsgade 20, 2100 Ø 

Vi skall se den permanenta utställningen 

”Guldalder” med privat guide. 

Antal: max 20 personer 

 

Lunch på ”Restaurant Under Uret”                   

Øster Farimagsgade 4, 2100 kl. 1300 

Vi får eget rum på restaurangen. 

Meny: läcker smörgås. Dryck för egen räkning. 

Pris: 200 DKK för museumsbesök plus lunch. 

 

Osa senast den 7/11 till  

liselottnellemann@gmail.com 

eller på mobil 2081 5759 

 

 

 

 

Torsdag den 6 december kl. 13.00 

 

Quick bjuder på svensk jullunch. 

 
”Nu så är det jul igen…” 

Som en julklapp bjuds alla Quickmedlemmar i år på 

jullunchen. Det blir hemlagad svensk julmat. 

Även denna gång underhåller vi varandra med 

svenska julsånger och lekar. 

 
Traditionsenligt hålls lunchen i det gamla röda 

Packhuset på Toldbodgade 36B, 1253K.             

Osa senast 29/11 till Bodil Asmussen mobil  

2020 1236 eller bodilasm@gmail.com. 
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