
                  

 

Indbydelse til en spændende og ukendt tur, bag facaden på driften – før og 
nu…. 
 

Kære medlem  

Det er lykkedes os uden for vores normale program, at få denne meget spændende tur op at stå. 

Vi skal besøge områder i DSB hvor man normalt ikke kan komme. Vi skal høre om livet i området før og 
nu, og bla se og høre om den Den Gule By…. endvidere se og høre om driften nu og i fremtiden. 

Turen er en formiddagstur – og som skrevet lidt ud over det normale. 

Dato : 15 april 2020 

Tid :  9.30  

Sted: Dybbølsbros station      

Program for en dejlig dag: 

9.30  Vi mødes og går samlet til Driftscentret. 

10.00 Mødes vi med Claus, Nikolai og Jan ved Otto Busses Vej 5a, 2450 København SV.  

Herfra går vi en tur gennem banemotor og bogie værkstedet og over til den Gule by.  

Derfra går vi i Lyntogshallen (DD værkstedet), et smut i komponent og kabelværkstedet for så at slutte 
af på lokomotivværkstedet. 

Her venter også en lille overraskelse til vores medlemmer…. 

Forventet tidsforbrug alt i alt 2,5 – 3 timer.  



 

 

Ca 13.00 Er FRS vært ved en let frokost på Fisketorvet.  

Ca 14.30 Tak for i dag  

Pris :   0 kr 

 



Alt dette får du : 

 * Guidet tur gennem fortid og nutid  

 * Frokost på Fisketorvet  

 * 1 genstand til frokosten  

 * En hyggelig formiddag med kollegaer 

 

Tilmelding : Til Ena Byskov på mail ena.byskov@gmail.com. 

Spørgsmål : Også til Ena bedst på mail eller mobil 2637 1951 

Deltagerantal:Max 30 – så det er først til mølle 

Turen udbydes til både medlemmer og FRS og Kredsene  

Vi glæder os til at byde dig velkommen på årets 1´udflugt…. 

       

Erik – Ena – Carsten- Susanne og Søren   Dennis og Lone  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  

  

                               



 


