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Plats: Overgaden Neden Vandet 11, Kbh K 

Metro: Christianshavns station –3 minuter 

  
 

Onsdag den 30 januari kl. 11.00  

Ett besök på ”Bank- og Sparekasse-

museet” är en titt in i 1800-talets 

bankväsen.  

Vi får också se specialutställningen 

”Christianshavn gennem 400 år” och 

Peter Heerings vinkällare. 

 
Denna programpunkt har vi fått varmt 

rekommenderad av en av våra medlemmar. 

När porten öppnas kommer vi in i en bedårande 

gård, Heeringsgården. 

Vi får en gratis guidad visning på ca 45 min. 

om bankens historia, specialutställningen 

Christianshavns historia genom 400 år samt besök 

nere i Heerings vinkällare. 

Museet ger dig hela historien om en tid, då 

bankerna fick större och större betydelse i den 

danska och internationella finansvärlden. 

Denna lilla pärla till museum ligger så fint vid 

kanalen mitt i Christianshavn. Max: 25 personer 

 

Efteråt har vi hittat (nästan bredvid) ett litet café 

"The Packhouse”, ett "microbakery", där vi kan få 

lunch och en trevlig stund tillsammans.  

Anmälan senast den 25/1 till 

evastack@hotmail.com eller mobil 4076 7499 

On Wednesday, March 13 at 14:00  

 

We are welcoming you at  

The Swiss Embassy and the Residence of 

the Swiss Ambassador in Denmark.  
 

We will start with a tour of the official part of the 

Residence, which has been curated only a few years 

ago as Design Platform for Swiss Design in 

Denmark.  

Ambassador Wechsler will give you an insight of 

his engagements in Denmark and you will be able 

to ask questions about Switzerland.  

At the end of the tour we will be visiting the garden 

and look at the architecture from the outside. If the 

weather is good, we will be able to enjoy the 

beautiful view over Øresund and see Sweden. 

 

 

 

Adress: Richelieus Allé 14, DK-2900 Hellerup 

Anmälan senast 6/3 till Madeleine                

mob. 2280 0764 eller persson@scandiline.dk . 

Besöket är gratis. Efteråt går vi och dricker 

kaffe.  

mailto:persson@scandiline.dk
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Söndag den 7 april kl. 15.00 

 

Konsert med Sven-Bertil Taube, 

en levande legend. 

 

Musikforeningen på Folke Bernadottes Allé 

avslutar årets säsong med en riktig storstilad final! 

Namnet Sven-Bertil Taube har få missat, då hans 

idag över 60 år långa karriär med sina egna och sin 

fars sånger fångar och berör de flesta människor. 

Sven-Bertil Taube kommer att framträda med piano 

och liten ensemble. De lovar hög sommarstämning 

med Evert Taubes odödliga klassiker! 

Bindande anmälan och betalning senast den 15/3     

till bodilasm@gmail.com eller mob. 2020 1236 

Pris: 330,-   Max 25 biljetter 

 

 

                                                                               

Plats:                                                                  

Svenska Gustafskyrkan Folke Bernadottes Allé 4                          

 

 
Den 5 maj 1950 blev Mindelunden officiellt invigd. 

 

 
Esthers Spisehus på Esthersvej 47/Hellerupvej 39. 

  

                                                                       

Tisdag den 7 maj kl. 11.00 

Välkommen till Mindelunden, där 

minnet av 105 danska patrioter från 2. 

världskriget hedras. 

Den första vardagen efter att drottningen har 

övervarat högtidligheterna får vi möjligheten för 

en gratis guidad rundvandring på 1,5 timme i 

Mindelunden, där det kommer att ligga vackra 

kransar och blommor. Max 30 pers. 

Mötesplats: Mindelunden Ryvangen, Tuborgvej 

33, 2900 Hellerup, uppför trappan vid kontors-

byggnaden till höger.                                         

Parkering: Mindelundens P-plads på Major 

Anders Lassens Vej, en sidogata till Tuborgvej.                                                          

Kl. 13.00 äter vi smørrebrød på Esters Spisehus, 

på egen bekostnad (75-95,-)                     

Anmälan senast den 30/4 till Liselott                 

e-mail: liselottnellemann@gmail.com eller     

mob: 2081 5759  

mailto:bodilasm@gmail.com
mailto:liselottnellemann@gmail.com
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Tisdag den 11 juni kl. 12.00 

 

Sommarutflykt till Dragør  

 
Många av er har säkert vandrat omkring i den 

gamla staden med sina vackra gula hus och 

kullerstensbelagda gator och torg. Vi föreslår nu en 

gemensam rundvandring med en kunnig guide. 

 

Vi möts utanför Strandhotellet, dit man kan ta sig 

med buss 350 eller med metron till flygplatsen och 

därifrån med buss 35. Kommer man med bil finns 

det parkering utmed hamnen. 

 

Efter promenaden i gamla sta’n tar vi oss till   

Ingrids hus på D.B. Dirchsens allé 43, där vi äter 

lunch vid 13-tiden.  Det är en liten bit att gå men vi 

kan nog ordna skjuts för dem som så önskar. 

Är vädret varmt och skönt sitter vi utomhus. För 

dem som åker med offentlig transport är det buss 35 

från D.B. Dirchsens allé till metron på flygplaten 

som gäller för hemfärden. 

 

 

 

 

Pris totalt: 100,- 

Anmälan senast den 4/6 till 

ingrid.hanell.karlsson @gmail.com eller      

telefon 3294 3096 

 


