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Nørrebro 16.7.2022. 

 

Foreningen Aktive Ældre på Nørrebro. Onsdagsklubben Gode oplevelser og rart samvær. 

 

Alle medlemmer er velkomne. Program August, September og Oktober  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. 

 

Obs! For tiden, juli og måske i august 2022, er der ændringer  i øjeblikket, ved busstoppestederne 

omkring Nørrebros Runddel på grund af grave – og vejarbejde. 

1) Bus 18 mod Tagensvej. stoppestedet er nu v/ kirkegårdsmuren (Jagtvej)  overfor Aldi! 

2) Bus 18 mod Frederiksberg, stoppestedet er flyttet til Jagtvej ved hus nr. 55 ! 

 

August: 

 

Ons. 10.8.kl. 10.30 Sejltur i Frederiksberg Have.  

Vi mødes kl. 10.30 ved havens indgang 

Egenbetaling 20 kr.            Der er en lille gå tur til bådene. Husk evt. regntøj/paraply, og lidt vand. 

Max. 12 personer. Skal vi følges ad: Bus 18 v/stoppested Jagtvej 55  kl. 9.50 til 

Tilmelding senest 4.8. Frederiksberg Have. Der venter vi på hinanden. Egenbetaling 20 kr. til 

Annette når vi mødes. Husk : altid lige penge, tak. 

 

Ons. 17.8. kl. 11-13 Kaffe og Ostemad. Mjølnerparken 48 st.th. 

 

Ons. 24.8. kl. 11.00 ”Statens Naturhistoriske Museum” Neandertaler”.   
Egenbetaling 70 kr. I lige penge til Annette når vi ses. 

Passive medl. 105 kr. Skal vi følges: Bus 18 til Tagensvej (se øverst punkt 1), skift til bus 6A 

Tilmelding senest 22.8. mod Nørreport. Stå af ved stoppestedet v/ statens museum for kunst . 

Museet ligger lige rundt om hjørnet. Nørre Voldgade 5-7 

 

Ons. 31.8. kl.14.30. Værtshustur nr. 16. 
Kl. 14.30 ”Frederiksberg Ølbar”. Falkoner Alle 79 , kl. 14.30. 

Egenbetaling. Skal vi følges: Bus 18 mod Frederiksberg, stå på bussen ved busstop 

Jagtvej 55, kl. 14.00. Vi mødes udenfor/indenfor på stedet. 

 

 

September:   

Ons. 7.9. kl. 11-13 Kaffe og ostemad, Mjølnerparken 48 st.th. 

  Oplæsning nr. 27. historien begynder kl. 11.15. 
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September forts.: 

 

OBS! TORSDAG Jeg ville gerne om vi kunne spise sammen på spisestedet 

15.9.  kl. 13.00 ”Send flere Krydderier”. Nørre Alle 7. Kl. 13.00 
Max 10 – 12  delt.  Det er mange år siden vi sidst har spist der. Det er lidt anderledes, men 

Tilmelding nødvendig yderst god og spændende mad. Egenbetaling. 

Senest fredag d. 9/9. Til Annette ,se tlf. nr. nederst på siden. 

 

Ons. 21.9.kl. 10.30. Design Museum Danmark.   Bredgade 68. 

Egenbetaling 70 kr. Museet har været lukket længe p.gr. af renovering. Det er et smukt 

Passive 130 kr. sted med en gammel historie. Der vises møbler, ting, tøj og andre gode 

sager af Danmarks førende håndværkere og arkitekter gennem tiderne. 

Max 10 deltagere. Skal vi følges ad: Mødested Nørrebros Runddel   v/bænkene kl 9.45. 

 M3 til Marmorkirken, derefter ca. 7 min. gang til museet, Bredgade 68. 

 

28.9. kl. 11-13. Kaffe og Ostemad, Mjølnerparken 48 st.th. 

 

Oktober: 

Ons. 5.10. kl. 15.10. Værtshustur nr. 17. 

Egenbetaling ”Sabine”   Lidt cafeteria- lidt øl bar.    

 Adr.: Teglgårdsstræde 4A 

 Skal vi følges: Kl. 14.30 Bus 5C fra Nørrebros Runddel mod Nørreport. 

Efter stop v/ Nørreport står vi af ved næste stop og går over Nørre 

Voldgade og ned af Teglgårdsstræde. (jeg finder ud af om der er stop 

tættere på). 

 

12.10. kl 11-13 Kaffe og Ostemad,. Mjølnerparken 48 st. th. 

 Emnet er åbent, men jeg kunne godt tænke mig om vi kunne arrangere 

en biograftur, ell.lign., men hvilken? Lad os tale om det i dag, og om vi 

evt. kunne finde på noget til onsdag d. 26.10 ?? 

 

19.10.kl. 11-13 Kaffe og ostemad, Mjølnerparken 48 st.th. 

 Oplæsning nr. 28. Historien begynder kl. 11.15. 

 

26.10.kl. 11-13 Kaffe og ostemad. Mjølnerparken 48 st.th. 

 ”fandt vi ud af noget da vi var sammen onsdag d. 12.10 ?”  

 Hvad mon vi skal i dag?? 

 

Venlig hilsen fra Annette Bach, Tovholder på Onsdagsklubben. 

Tlf. mobil 2137 1943, eller annettebach1@hotmail.com 
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