
Invitation til K15’s pensionister. 

Guidet tur på Christianshavn torsdag d. 1. juni. 

Så nærmer sommeren sig, og sæsonens sidste arrangement bliver en guidet tur på 

Christianshavn den første dag i den første sommermåned. Så håber vi, at sommeren 

har indfundet sig. 

 Vi vil være under kyndig vejledning af autoriseret guide Annette Birch. Hun har boet 

på Christianshavn siden ’70 og har bl.a. oplevet rydningen af Sofiegården og stormen 

på Bådsmandsgades Kaserne (Christiania). Vi får også et rids af Christianshavns 

historie og et indblik i nogle af de gårdmiljøer, der stadig er tilbage. Vi slutter af i 

Amagergade (Huset på Christianshavn og Rottehullet) inden vi begiver os til 

Ravelinen, hvor der er bestilt bord til os. Turen vil vare små to timer og foregå i 

adstadigt tempo. 

 På Ravelinen er de klar til at servere frokost for os mellem kl.12.30 og 13.00. Her 

kan man vælge mellem to menuer: stjerneskud til 166,00 kr. eller lille 

frokostschnitzel til 108,00 kr. Ved tilmelding bedes oplyst, hvad man ønsker. 

Drikkevarer bestilles ved ankomsten. 

Da restauranten vil afregne for hvert bord samlet, bedes man have nogenlunde lige 

penge med. Der vil blive dækket op ved 8-mands borde på deres overdækkede 

terrasse, og der vil ved hvert bord blive udpeget en bordformand, som skal sørge for 

afregningen. 

Pris: gratis for medlemmer - 50 kr. for gæster. 

Antal deltagere: 40 

Tilmelding til Søren på 29 86 55 75 fra lørdag d. 13.05 kl. 10 til og med mandag 

d. 22.05 kl. 20. Husk: ikke sms og ikke mail! 

Med venlig hilsen Annelise, Bente, Kirsten, Alice, Flemming, Poul Erik og Søren. 

 

P.S. Ang. turen til Litauen så er vi pt. 32 tilmeldte. Hvis prisen skal holde, skal vi op 

på 40, ellers bliver det nok så dyrt, at vi må aflyse. Derfor må I meget gerne tage 

venner og bekendte med. Alle enkeltværelser er optaget!       



 

 


