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Nørrebro 12.1.2022 

 

Foreningen Aktive Ældre På Nørrebro, Onsdagsklubben Gode oplevelser og rart samvær. 

Alle medlemmer er velkomne. Program Februar, Marts og April, 2022. 

Evt. Cafebesøg og transport er egenbetaling ved alle arrangementer. Tilmelding er bindende når der 

forud skal bestilles billetter hvor der er egenbetaling. Passive medlemmer betaler fuld pris. 

Jeg tager forbehold for at den offentlige transport, bus, tog, metro, ændrer køreplaner. 

Ligeledes forbehold for f.eks. restriktioner vedr. Corona virus, og evt. aflysninger. 

 

Der vil et godt stykke tid endnu, her under Corona epidemien, være flere ”Kaffe og Ostemad” 

arrangementer, og lidt færre ture arrangeret ude i byen.  

! Medbring venligst Mundbind og gyldigt Coronapas – for din egen, og de andres, skyld ! 

 

Februar:  

Ons. 2.2.kl.10.55 Glyptoteket. Anne Marie Carl Nielsen. 

  ”Midt i det hele står der en hest! 

Egenbetaling 75 kr. Danmarkshistoriens mest betydelige kvindelige billedhugger. 

Passive medl. 115.kr. Betales til Annette, i lige penge, når vi mødes ! 

  Adressen er: Glyptoteket, Dantes Plads 7, Kbh./ ca. 11.40 i forhallen. 

Skal vi følges: Vi mødes på Nørrebros Runddel ved busstop 5 C, mod 

indre by, kl. 10.55. Skift på Hovedbanegården til bus 2A, stå af ved 

Glyptoteket/Tietensgade. Gå rundt om hjørnet, så er vi der. 

OBS!  Til garderoben skal du bruge en 20 kr. mønt, som du får igen. 

 
Ons. 9.2.kl. 11-13 Kaffe og Ostemad. Mjølnerparken 48 st.th. 

  Jeg vil fremlægge ideen om en fælles oplæsning af ”MEDEA”, et drama  

skrevet af  Euripides  i år 431 f. kr. Bogen er skrevet som et skuespil, og 

min ide er, at vi kan ”opføre” historien som en oplæsning / samtale, hen 

over bordet, i mens vi også får en kop kaffe. I får en skrevet introduktion 

til historien. Historien blev oversat af Inger Christensen i 1973. 

 

Ons. 16.2. kl. 11-13 Kaffe og Ostemad. Mjølnerparken 48 st.th. 

  Oplæsning af ” MEDEA” begynder. 

 

Ons. 23.2. kl. 11-13 Kaffe og Ostemad. Mjølnerparken 48 st.th. 

Evt. fortsætte  oplæsning af MEDEA. 

 

 

Programmet  for Marts fortsætter på side 2……….. 
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Marts:  

Ons. 2.3. kl. 11-13 Besøg af Ida Juul Speedtsberg og kollega Ida G. 

  Sted: Mjølnerparken 48 st.th. kl. 11.00 

  Emne: ”De ældre og pårørende”. 

Ida Juul Speedtsberg er pårørende – vejleder på  

Områdekontoret/ Kbh. Kommune. 

Sted: Mjølnerparken 48 st.th. 

 

Ons. 9.3. kl. 11-13 Kaffe og Ostemad. Mjølnerparken 48 st.th. 

   

Ons.16.3. kl.11-13 En god ide? 

Gæster til  ”Kaffe og Kage?”     ”Vi trænger.” 

Jeg synes vi trænger til Lagkage. Kunne vi i fællesskab arrangere en 

”Lagkagefest”? Onsdagsklubben vil dække udgifterne til indkøb, (mod 

regning for udlægget). I dag skal vi bare tale om det, og hvis vi synes det 

er en god ide , så kunne datoen 30.3. måske være en god  dato for 

arrangementet, - og hvordan  binder vi an med det.? 

Sted: Mjølnerparken 48 st. th. 

 

Ons. 23.3. kl. 11-13 Kaffe og Ostemad. Mjølnerparken 48 st.th. 

 

Ons. 30.3. kl. 11-13 Kaffe og Ostemad  - eller Lagkage og Portvin ???  

 

 

April:  

Ons. 6.4. kl. 11-13 Kaffe og Ostemad. Mjølnerparken 48 st.th. 

  Oplæsning nr. 27. Historien begynder 11.15. 

 

Ons. 13.4.  Der er ingen Onsdagsklub i dag. Vi skal hvile os. 

 

Ons 20.4.kl. 16.30 ”Fyraftens Sang”.        På Nørrebro Teater. 

Egenbet. 60 kr. Betales venligst til Annette i lige penge når vi ses. 

Passive 75 kr. ( vi tager kun afsted hvis Corona situationen omkring os tillader det!) 

Tilmeld.senest 6.4. Tilmelding er bindende. Vi mødes senest i Nørrebro teater kl. 16.30. 

  Ravnsborggade 3 Kbh. N  

 

Ons. 27.4.kl. 11-13 Kaffe og Ostemad. Mjølnerparken 48 st.th. 

 

Venlig hilsen fra Annette Bach, Tovholder på Onsdagsklubben. 

Tlf. 3585 3080/ 2137 1943, eller annettebach1@hotmail.com 
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