
         

Sikken voldsom trængsel og alarm, man er nødt til at gå sig varm……Sikken voldsom trængsel og alarm, man er nødt til at gå sig varm……Sikken voldsom trængsel og alarm, man er nødt til at gå sig varm……Sikken voldsom trængsel og alarm, man er nødt til at gå sig varm……    
 

Kære alle…. 

Så skal vi ses igen – denne gang til årets store begivenhed – Julefrokost og tur….  

Vi vil følge op på efterårets Temaarrangementer (Stenbroens Stemmer og Vesterbro) og bevæger os nu 

indenfor voldene til det indre København.  

Her skal vi med vores guide Bjarne Lundis på en stemningsfuld byvandring i den søde december-tid, hvor 
det både dufter af gran og klejner, og hvor der er julepynt overalt. Vi bevæger os fra Restaurant Karla 
igennem det indre København og stopper op ved nogle af byens mest markante steder. Og Bjarne fortæller 
om hverdagslivet inde bag voldene, både hos almindelige mennesker og for borgerskabet. 

Dato: 06 december 2018 

Sted og mødetid:  Københavns Hovedbanegård – udgang ved Tivoli – kl 11.30. 

Vi har i år valgt dette tidspunkt dels af hensyn til jyderne og at vores guide også har et job at passe.  

Program:  

11.30 : Vi mødes på KH og går samlet til vores restaurant, hvor vi denne gang starter med 
informationsmøde med TJM / Jens Tangaa – efterfulgt af det store julebord.  

15.00:  Mødes vi med vores Guide Bjarne Henrik Lundis ( kendt fra Stenbroens Stemme ) og går gennem det 
hyggelige julesmykkede indre København….  

Ca 17.00 - ?: Slutter vi ved Nyhavn. Herfra er Nørreport og KH tæt på.   

Vores Guide :   Bjarne Henrik Lundis . Journalist og forfatter. 

Hkf55pn
Stempel



I år spiser vi julefrokost på den hyggelige  

Restaurant Karla.  

Dantes Plads 1, 1556 KBH V, Tlf: +45 3312 7025 

 

Her skal vi nyde deres store julebord – bestående af :            

Marinerede sild med karrysalat 

Kryddersild med løg og kapers 

Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 

Gravad laks med rævesauce 

Æg og rejer med mayonnaise 

Hjemmelavet hønsesalat med bacon og ristet brød 

Medister med hjemmelavet grønlangkål 

Hjemmelavet sylte med sennep og rødbeder 

Hjemmelavede frikadeller med rødkål og surt 

Lun flæskesteg med rødkål og surt 

2 slags ost med kiks og druer 

Ris a la mande med kirsebærsovs. ( Mandelgave ).  

Bemærk vi sidder i vores eget lokale med 6 – 4 og 2 personers borde. Maden serveres ved bordene…. 

                   

 

 



Alt dette får du for dit kontingent: 

* Dejlig julebord 

* 2 genstande inkl på Restaurant Karla – efterfølgende på egen regning 

* Kaffe/The på Restaurant Karla 

* Spændende hyggelig rundvisning med Bjarne  

* Hyggelig dag med kollegaer 

* Nyheder fra TJM og HK T/J  

Det med småt 

Vi har 30 pladser – så det er først til mølle 

Tilmelding og spørgsmål : til Søren – senest 26 november – gerne før… KUN på mail                   

sorenandersenhk@gmail.com 

Oplys medlemskab ( Rådighedsløn /Service / Senior ) samt forsikring. 

Der sendes bekræftelse samt OK, til deltagelse. 

OG SÅ EN VIGTIG REGEL FOR AT DELTAGE – DU SKAL HAVE EN FORSIKRING HOS TJM FORSIKRING. RING TIL 

SØREN FOR NÆRMERE OPLYSNINGER ELLER HAR ET PROBLEM. 

TJM er hoved-sponser på turen – og der vil indgå information fra dit forsikringsselskab .   

Kontakt til Søren – også på selve dagen : 2135 0224 eller 4276 2435  

Da der 100 % sikkert bliver venteliste, venligst meld afbud så tidlig som muligt – også fordi det samlede 

arrangement koster en del penge.  

Vi glæder os til at se dig til dette – årets sidste arrangement.  

Mange hilsener – DAB … Din Aktive Bestyrelse 

 

   

 

 


