
                            

 

Velkommen til endnu en spændende byvandring i en speciel del af 
Hovedstaden – Frederiksberg. 
 

Kære medlem af HK Trafik og Jernbane samt Rådighedslønsforeningen.    

 

Det var på Frederiksberg 
Frederiksberg har altid haft sin helt egen identitet og charme. 

Området blev en selvstændig kommune i midten af 1800-tallet, men Frederiksbergs historie går 
meget længere tilbage. 

Det begyndte med Christian IV's ladegård og tyve hollandske amagerbønders gårde ved Allégade. 

Hør om kongelige sommerhuse ved Frederiksberg Runddel, og hvordan de førte til slottet, kongelig 
beboelse, forlystelser og restauratører. 

Er der noget, man forbinder med Frederiksberg, så er det netop teatrene, barerne og forlystelseslivet. 
Men livet på de skrå brædder kunne være barskt. Hør om humoristen og skuespilleren Storm P, Dirch 
Passer og Kjeld Petersen, Jytte Abildstrøm og Daimi og mange flere. 

 

Vores Guide – Bjarne Henrik Lundis, som vi bla også havde fornøjelsen af på Vesterbro og Christianshavn.  

                                             



Datoer : Mandage den 21 og 28 september 2020.  

Vi frigiver hermed begge datoer – og turerene er åbne både for HK Trafik / Jernbane Kredsene OG FRS 
medlemmer. 

Program : 

15.30  Vi mødes på Frederiksberg Metrostation  

  Frederiksberg Station er en Metro-station beliggende på Frederiksberg ved siden af 
Frederiksberg Centret. Både M1, M2 og Cityringen benytter stationen, ligesom der også er forbindelse 
til rejsende i bus. Stationen er beliggende i takstzone 2. Metrostationen åbnede i 2003 for betjening af 
M1 og M2. 

15.30 – 17.30  Byvandring med Henrik. 

17.30 – 18.00  Information om TJM v/ HK formand Dennis Jørgensen  

18.00   Let aftensmåltid på restaurant  

 

Pris :   0 Kr – en del af dit kontigent. 

 

Alt dette får du : *Byvandring med Guide 

  *Let måltid inkl 1 genstand 

  *Information om TJM 

  *Hyggelig eftermiddag og aften med gode kollegaer  

 

Tilmelding :  Senest 09 september til Søren E Andersen : sorenandersenhk@gmail.com
  Oplys tur dato / navn  / Kreds og mobilnr. 

 

Deltagerantal Max 30 pr gruppe – så alle har mulighed for at høre guiden   

  

Spørgsmål   Søren / på ovennævnte email eller mobil 21350224 

 

Afbud  Søren på ovennævnte email – eller på dagen på ovennævnte mobil eller 
SMS 

 

Turen gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes regler.  

 

 

 



Med mange hilsener – vi glæder os til at se jer. 

         

Carsten-Helle-Ena-Susanne-Søren-Erik       Dennis og Lone HK Trafik og Jernbane 

 

 

  

 

 

 

  

 


