Nørrebro 8.4.2022.
Foreningen Aktive Ældre På Nørrebro,

Onsdagsklubben Gode oplevelser og rart samvær.

Alle medlemmer er velkomne. Program Maj og Juni 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.
Maj:

”En Dronnings Smykkeskrin”.
Ons. 4.5. kl. 10.00
På museet.
Kongernes Samling på Amalienborg Slot, Chr. V111` Palæ.
Egenbetaling 100 kr.
Skal vi følges: v/ Nørrebros Runddel, Metro st. kl. 9.25.
Passive medl. 125 kr. M3 til Marmor Kirkens st., gå ca. 7 min. til museet.
Betaling i lige penge til Annette når vi ses.
Ons. 11.5. kl. 11-13 Kaffe og Ostemad. Mjølnerparken 48 st.
Et emne kunne være: ”Hvordan piller man glorien af sine idoler”?
Ons. 18.5. kl. 11.00

”Den Hirschsprungske Samling”

Dansk Kunst.. Sted: Stockholmsgade 20.
Entre egenbetaling 80 kr.
Betales i lige penge til Annette når vi ses.
Passive medl. 95 kr. Evt. med omvisning.
Tilmelding nødvendig
Skal vi følges: Nørrebros Runddel st.(på gaden) v/bus 5C stop
kl.10.20.
Senest 16.5.! Bus 5C til Nørreport st., skift til Bus 6A på Nørreport st. til Sølvtorvet.
Museet ligger på din højre side når du står af bussen. (Ank.ca. 10.46)
Ons. 25.5. kl. 11.00 Cafe Heimdal. Værtshustur nr. 15.
Egenbetaling. Et af de ”brune” værtshuse på Nørrebro. Der ryges.
Vi mødes på stedet Heimdals Gade 17, kl.11..00.

Juni :
Ons. 1.6.

Ingen Onsdagsklub i dag. Der er fælles sommer udflugt.
Foreningens Bestyrelse har sendt invitation ud til alle medlemmer.
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Juni fortsat:

Ons.d. 8.6. kl. 11-13 Kaffe og ostemad Mjølnerparken 48 st.
Oplæsning nr. 28 . Historien begynder kl.11.15.
Jeg læser lidt mere fra ”Kammerat Napoleon”, vi har indtil nu
kun hørt indledningen.

15.6.
”M/S
Ankomst kl. ca. 11.15

Museet for søfart

/ Helsingør.
Vi skal se udstillingen om det flydende slot ”Dannebrog”, som nu har
sejlet i 90 år.
(vi ankommer til museet kl. ca. 11.15.)

Egenbetaling 125 kr.
til entre

Obs! Der er forskellige rabatformer hvis du f.eks. er medlem af
Ældresagen- Politiken Plus- HK –DSB Plus – se venligst mere på nettet
under ”m/s museet for søfart”. (der skal vises medlemskort)

Tilmelding senest 13.6.

Skal vi følges
: Vi mødes på Nørreport st. på gaden kl. 9.55 og går
samlet ned på perronen til kystbane toget mod Helsingør.
Stå af på Helsingør st. Der er ca. 12 – 15 min. gang til Museet/Slottet.
Nogen af os kan/vil gå til Museet. Andre (her mig selv) har brug for en
Taxa. Lad os se hvad der byder sig så finder vi ud af det.

Venlig hilsen fra Annette Bach, Tovholder på Onsdagsklubben.
Tlf. mobil 2137 1943, eller annettebach1@hotmail.com.
Obs! mit fastnet telefon nr. er desværre i uorden .
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