Velkommen til en spændende byvandring i en speciel bydel af København
– Christianshavn.
Kære medlem af HK Trafik og Jernbane.
Inspireret af Amsterdam med kanaler og små huse er det nu præcis 400 år siden, at bydelen Christianshavn
så dagens lys. Hør om nogle af de mest markante stemmer og personer og om øens historie. Hvad har Kim
Larsen og Gasolin tilfælles med tidligere statsminister Anker Jørgensen? Og hvad er der med Emma fra
Rottehullet, christianitterne og søhelten Tordenskjold? Du møder blandt andet også Pjalte-Ane, maleren P.S.
Krøyer og skuespilleren Johanne Luise Heiberg.
Vores Guide – Bjarne Henrik Lundis.

Bjarne er journalist og forfatter, bor på Vesterbro og skriver om områder i København
og dets beboere.
Dato: 23.09 2018
Program :
15.30 mødes på Christianshavns Station ( METRO ) Bedst at skifte på Nørreport.
15.30 – 17.30 byvandring
17.30 – 18.30 Info ved TJM og HK Trafik og Jernbane Formand, Dennis Jørgensen.
18.30 – 20.00 Let aftensmåltid på Færgecafeen inkl 1 genstand.
Pris : 0 kr – en del af dit kontigent

Alt dette får du :
* Byvandring med guide
* Let aftensmåltid inkl 1 genstand
* Information fra TJM og HK T/J
* Hyggelig eftermiddag og aften med gode kollegaer
Tilmelding : Senest den 16 september til Søren E Andersen sorenandersenhk@gmail.com
Oplys navn og hvilken kreds du tilhører.
Deltagerantal: Desværre max 30 personer, af hensyn til at alle kan høre guiden – så først til
mølle.
Deltagere : Alle medlemmer af HK Trafik og Jernbane / alle kredse, kan deltage.
Er du på Rådighedsløn / Servicemedlemmer eller Seniormedlem kan du
tidligst tilmelde dig 8 dg før denne dato til udflugten. I har jeres egen tur den 30 september.
Spørgsmål : Søren på ovennævnte mail eller mobil 2135 0224 eller 4276 2435

Lidt om spisestedet:

Færgecafé har eksisteret i mere end 150 år, og det var kærlighed ved første blik da vi trådte ind af døren i
2013. Det knirkende gulv, bindingsværket og udsynet til kanal og havn udgør den perfekte ramme for vores
livs passion: Det klassiske danske køkken. Her laver vi klassisk dansk mad og snaps fra grunden med råvarer
af topkvalitet.
Strandgade 50.
Vi skal spise : Mandagswienerschnitzel
200 g kalveinderlår, serveret med ærter,
skysauce og en færgedreng.
Spiser du ikke kalvekød – kontakt Søren

Dennis og Lone samt din kreds ….
-------------------------------------------------------------------------------------------------Dette arrangement har HK T/J Foreningen for Rådigheds og Servicemedlemmer som teknisk arrangør.
Vi er en aktiv service-forening i HK T/J der tager os af de kollegaer der er kommet på rådighedsløn eller
ønsker at være Servicemedlem. Ønsker du at blive Servicemedlem og få del i vores store Servicepakke
kontakt Søren på ovennævnte mailadr.
Mød os på HK T/J hjemmeside under rådighedsløn

