
            
 

Invitation til årets Juletur 2019 – i informationen og hyggens tegn…. 
 

Kære alle sammen…..  
 
Somme tider er det værd at vente på en indbydelse. Vi har til dette års juletur slået flere af de ønsker, som I 
har forslået, når vi har spurgt.  
Det har taget lidt tid at få en gruppe igennem til vores faglige indslag – Danmarks Radio.    
Det er nu lykkedes og derfor er vi glade for nu at give jer program for årets juletur 2019.   
Det bliver en rigtig hyggelig tur, med alt hvad juletiden begærer…. Og lidt mere…..   
 
Bemærk de betingelser, der er forbundet med turen….  
 
Dato  05 december 2019 
 
Sted og mødetid Ved udgangen ved DR - Byen, Metro station – kl 10.10 senest. ( Se plan ) 
 

Program :  Din rejseplan 
  

Afgang fra Hovedbanegården (Istedgade) 

 

09:57 (Afg.) 10:00 (Ank.) 
    til fods (ca. 100 m, ca. 3 min.) 

  Stå på metroen på København H (Metro)  Afgang i samme retning ca. hvert 3. min. 

 

10:00 (Afg.) 10:03 (Ank.) 
    med Metro M3 mod via Kongens Nytorv 

  Skift på Kongens Nytorv St. (Metro)  Afgang i samme retning ca. hvert 6. min. 

 

10:05 (Afg.) 10:10 (Ank.) 
    med Metro M1 mod Vestamager st. 



  

Ankomst til DR Byen St. (Metro) 

  
  10.30 Rundvisning Bag kulisserne hos DR med guide. 
  11.34 Retur til Kongens Nytorv med Metro M 1  
  12.00 Spisning og Informationsmøde ( TJM ) på Restaurant Fyrtøjer i Nyhavn 
  Ca 15.00 Slut.  
 

Herefter har I på egen hånd mulighed for at besøge de mange juleboder i 
indre København 

 
Her lidt information omkring vores besøg mm hos DR 
Bag Kulissen 
 
Er du nysgerrig på at få et større indblik i Danmarks største mediehus DR? Du har nu mulighed for at 
komme på en spændende rundvisning på vores arbejdsplads og opleve den interessante hverdag bag det 
indhold, der interesserer netop dig. 

Bag de programmer og studieværter, du kender, arbejder et hold af mennesker i mange forskellige 
funktioner med at få produktionerne udviklet, produceret og sendt ud til dig uanset, hvilken måde du 
foretrækker at se, lytte eller bruge programmerne på. Der sker derfor mange forskellige interessante ting i 
vores store hus, som vores rundvisere gerne vil tage dig med rundt og vise. 

Vi har sammensat rundvisningen på forhånd og taget højde for målgrupper, interesser og produktioner, 
derfor er rundvisninger i DR sjældent 100% ens. Vi kan ikke garantere, at du får den samme rundvisning 
hver gang du besøger os eller den samme tur, som din nabo fik, men vi lover en unik, spændende og 
anderledes rundvisning til lige netop dig. 

  

 

 

 



Årets julefrokost….. 

Restaurant Fyrtøjet i Nyhavn 

På Nyhavns hyggelige Restaurant Fyrtøjet, kan du invitere dem du holder af, til en god oplevelse i smagfuldt 
indrettede lokaler. Her er gamle klassiske møbler og stilfuldt inventar med en “duft” af den eventyrlige 
historie “Fyrtøjet”, skrevet af H. C. Andersen. 

Vi serverer klassiske, varme danske retter og lækkert smørrebrød – med et internationalt twist! 

Historien om vores bygning 

Nyhavn 11 

Ludvig Ferdinand Rømer (1714-1776) var ansat ved Vestindisk-guinesisk Kompagni. I 1739-44 var han 
udsendt til Guldkysten, hvor han startede som underordnet skriver, men på grund af den store dødelighed 
blandt de udsendte, avancerede han hurtigt til en finere og mere indbringende stilling som slavekøbmand. 

På vej hjem fra Afrika forliste skibet med Rømer ved den norske kyst og hans formue gik tabt. Han tog 
derfor tilbage i 1746, hvor han fortsatte med at rejse rundt i området og opkøbe slaver. Efter kortvarigt at 
have været guvernør på den danske fæstning Christiansborg, vendte han af helbredsmæssige årsager 
tilbage til København. 

Han indgik ægteskab og investerede sine hårdt indtjente midler i Nyhavn 11, hvor han i 1754 oprettede et 
sukkerraffinaderi. Dette afspejler måske hans gode forretningssans: For hvordan man end vender og drejer 
det, var det vanskeligt at få handlen i Afrika til at løbe rundt. Bl.a. da opretholdelsen af de danske forter og 
mandskaber var dyr. Den vestindiske handel var langt mere indbringende, og især sukkerhandlen var 
lukrativ. 

Fra Vestindien kom tønder med råsukker, der i Europa blev raffineret til det fine hvide sukker, støbt i 
sukkertoppe. Den lille figur over porten minder om husets fortid, og forestiller en mand med en sukkertop. 

Rømers toetagers hus med bindingsværk er i dag væk. Det nuværende hus er opført i 1830’erne, mens 
Rømers tidligere bolig, fæstningen Christiansborg, i dag er embedsbolig for den ghanesiske præsident 
– Strandgade 24. 

Juleplatten indeholder:  

  

 



 2 slags hjemmemarineret sild m. løg og kapers 
 Æg og rejer m. hjemmelavet mayonnaise 
 Varmrøget laks m. dildcreme 
 Lun fiskefilet m. hjemmelavet remoulade og citron 
 Frikadeller m. surt 
 Lun leverpostej m. bacon og champignon 
 Æbleflæsk 
 Ribbensteg m. rødkål og surt 
 Mild brie 
 Risalamande m. kirsebærsauce og hakkede mandel 

 
Platten serveres ved bordene. 
 
Alt dette får du for dit kontingent 
 
* Rundtur i DR – Byen med guide 
* Dejlig righoldig juleplatte på Restaurant Fyrtøjet i Nyhavn 
* 2 genstande + ?? 
* Information ved Jens Tangaa –TJM 
* Hyggelig dag med kollegaer  
* Nyheder fra HK T/J og FRS. 
 
Det med SMÅT. 
 
Du skal selv købe Metrobillet til hele turen. Flere har Rejsekort 
 
Vi skal vide om du er over eller under 65 år ( af hensyn til type af gruppe i DR ) 
 
Vi kan denne gang MAX være 30 personer – da det er MAX gruppestørrelse hos DR. 
Ligeledes er lokalerne hos Fyrtøjet heller ikke store. 
 
Der for først til mølle. 
 
Det betyder at vi primært kun kan tilbyde denne tur til medlemmer på Rådighedsløn og 
Servicemedlemmer. Medlemskab samt forsikringsforhold skal oplyses ved tilmelding. 
 
Se vores nye skema ” Hvad type er jeg ” om du er Rådighedslønsmedlem / Service eller Senior.  
 
Tilmelding : til Søren – sorenandersenhk@gmail.com   senest mandag den 18 november 2019. Der sendes 
en mail med om du er ok på turen.  
 
TJM er hovedsponsor på denne tur og det er en betingelse for deltagelse, at man har en forsikring – eller 
ønsker en….problem ring til Søren  
 
Spørgsmål og kontakt på dagen til Søren på 2135 0224 eller vores FRS akutmobil 4279 2435 
 
Da der 100 % sikkert bliver afbud og ventelisten vil være lang – så husk at melde afbud så tidlig som muligt.  
 
 
 



Vi glæder os til at dig dig til dette – årets sidste arrangement. 
 
Mange hilsener – DAB … Din Aktive Bestyrelse 
 

       

 

 

 

 


