
                  

 

Velkommen til en spændende byvandring – Stenbroens Stemmer ….   
 

Kære medlem af HK Trafik og Jernbane … 

En tur på Vesterbro i fodsporet på nogle af Stenbroens mest kendte stemmer: Tove Ditlevsen og 

Barndommens gade, Dan Turèll, som holdt mest af hverdagen og sangene om hverdagslivet fra Bo 

Schiøler og de unge fra Vesterbro Ungdomsgård. Tusindkunstneren Erik Clausen, sangeren Peter Belli og 

forfatteren Tom Christensen. Og ikke mindst revykunstneren og sangeren Liva Weel. 

Kom med på en byvandring på Vesterbro, hvor vi følger i fodsporene af disse og andre af Stenbroens 

mest kendte stemmer. En byvandring som både sætter fokus på det litterære og de sociale forhold på 

Vesterbro. 

Endvidere skal vi se et område der er i hurtig forvandling fra arbejder og ”red light” område til mondænt 

kvarter… snart sidste chance for at opleve miljøet omkring disse stemmer….. 

  Bjarne Henrik Lundis – vores guide ….. 
Bjarne Henrik Lundis er journalist og forfatter, bor på Vesterbro og skriver om området og dets beboere. 

 Dato:   24.09 2018   

  Program :  

  15.30 mødes på Københavns Hovedbanegård v/ udgangen til Istedgade. 

  15.30 – 17.30 byvandring med vores Guide Bjarne Henrik Lundis   

  17.30 – 18.30  Info ved TJM og HK Trafik og Jernbane  

  18.30 – 20.00 Let aftensmåltid på lokalt værtshus  

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 10 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  – 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 dato for udflugten. 

Spørgsmål :    Søren på ovennævnte mail eller mobil 2135 0224 eller 4276 2435 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på denne spændende udflugt….. 

  

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  


