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En vänskapsklubb för svenska kvinnor i Danmark, som träffas en gång per månad. 

Klubben bildades 1990 och har i dag ca. 70 medlemmar.  

Hösten 2019 

Årsavgiften är 250:-, som betalas senast 10/2  till Den Danske Bank, reg.nr. 1551                                   

kontonr. 4201 049016 Kom ihåg att ange namn och vad betalningen avser! 

”En förutsättning för att kunna anmäla sig till programmen är en betald medlemsavgift” 

 

                  

Onsdag den 18 september kl. 15.00 – 18.00 

 

FRISK OCH VITAL  

SÅ LÄNGE DU LEVER! 
 

Kom till hälsoeftermiddag med sköna 

aktiviteter. 

Margot á Deild, som är hälsoinstruktör, blir 

vår lärare i självläkning och utveckling av 

egenvård. 

Vi börjar med en hälso-smoothie och avslutar 

med en härlig och sund sallad. 

 

Pris: 150 DKK   

Plats: Svenska Gustafskyrkan 

Folke Bernadottes Allé 4 

Osa senast den 11/9 till  

liselottnellemann@gmail.com 

eller på mobil 2081 5759 

 
 

Torsdag den 17 oktober kl. 13.45 

 

Följ med på en timmas guidad 

tur runt i BLOX-byggnaden och 

se Dansk Arkitektur Centers 

aktuella utställning:               

BIG presents FORMGIVING.  

 

På rundturen hör vi om BLOX-byggnaden 

och om arkitektens tankar bakom idén.  

BLOX är ritad av de världsberömda 

holländska arkitekterna OMA med Rem 

Koolhaas i spetsen. BLOX blandar kontor, 

butiker, matställen, fitness center m.m. och 

skapar sin egen by.  

Den stora BIG utställningen är den största 

utställningen någonsin om det lika så 

världsberömda danska arkitektkontoret.   

 

Programpunkten blir en uppföljning av vår 

tidigare kontakt med Bjarke Ingels arkitektur i 

Ørestaden och på Amager. 

 

 

 

Plats: Bryghuspladsen 10, 1473 København KX.        

(Buss 1A, 5C, Hamnbussen) Vi möts i entrén till Blox                                     

Pris: 150 DKK  Max 20 p                                            

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 6 november kl. 18.00 – 21.00 

 

Kom och sjung och bli på gott 

humör! 

 
Välkomna till ”SING-ALONG” hemma hos 

vår medlem Susan! 

Sångerskan och körledaren Lena Ericsson 

Tanggaard leder sången denna kväll. 

Det blir lite Abba, svenska allsånger, Olle 

Adolphson och Cornelis. 

 

Naturligtvis äter vi också lite mat 

tillsammans. 

 

Pris för kvällen: 150 DKK 

 

OSA senast den 31/10 till eva@ornfelt.com 

eller på mobil 6171 2595 

 

 

 

 

Plats: Susan Røhman, Sponnecksvej 17, 2820 

Gentofte. 

 

Måndag den 9 december kl. 13.00 

 

Äkta svensk jullunch 

 
”Nu är det jul igen…” 

Vi fortsätter traditionen med hemlagad svensk 

julmat och underhåller varandra med svenska 

julsånger och lekar. 

 

Priset blir 150 DKK 

 

Plats: Även i år hålls lunchen i det gamla 

röda Packhuset på Toldbodgade 36B, 1253K.              

 

Osa senast 2/12 till Bodil Asmussen på mobil  

2020 1236 eller bodilasm@gmail.com. 

 

 

 

Janssons frestelse är en gratäng av svenskt ursprung, 

gjord på potatis, lök och ansjovis (skarpsill). Den finns 

beskriven 1928 och kan ha namngetts efter en populär 

biograffilm. Även den matglade operasångaren Per 

Janzon kan ha inspirerat till namnet. 
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