Byvandringer

SOMMER 2021

Velkommen...
Det seneste år har Danmark været mere eller mindre lukket ned, og man
kan ikke tale om 2020 uden at tale om Covid-19. Men nu går vi, i flere
henseender, en lysere tid i møde, og det er tid til at rette blikket og skabe et
nyt og positivt fokus. Måske du trænger til at komme ud og opleve nye
steder, få et pusterum i hverdagen eller se byen fra en ny side.
Vi har et nyt sommerkatalog proppet med spændende byvandringer, hvor
du kan bladre dig igennem byvandringer såsom Københavns nye broer og
en sommertur til Malmø.
Vi glæder os meget til at komme i gang og til at se dig igen!

Praktiske oplysninger
AOF Vestegnen
Siestavej 7,2.
2600 Glostrup
Tlf.: 43 71 36 71
Mail: vestegnen@aof.dk
https://aof.dk/aftenskoler/aof-vestegnen/

Tilmelding og betaling
Tilmelding kan foretages via. vores hjemmeside og
på telefon.
Mødebrev og betalingsinfo
Du modtager en reservationsbekræftelse og en
faktura ved tilmelding. Hører du ikke andet, skal du
møde som anført på din bekræftelse.
Information fra kontoret
Ved information om evt. ændring af undervisning
m.m. giver kontoret besked via. sms/e-mail til alle.

Tilbagebetaling
Ved debatarrangementer, foredrag, byvandringer
og rejser refunderes kursusgebyret ikke,
medmindre aflysning sker fra kontoret.
Forbehold
Der tages forbehold for lærer-ændringer,
udsættelse af holdstart/kursusgange, flytning af
undervisningssted, aflysninger, vejrforhold,
ændring af spisested/menu samt eventuelle
lovændringer, ligesom der tages forbehold for
trykfejl.

TURE OG BYVANDRINGER
S KOVTÅ RNET V E D CA MP A DV EN T U RE
30.05.21 - kl. 08.30-16.00
Holdnr.: 2421110027
Pris: 750,00 kr.
Flitholm Station

Fra toppen kan man se 25 km ud over det sydsjællandske landskab,
og kigger man nordpå i klart vejr, kan man faktisk se helt til
Øresundsbroen, Turning Torso i Malmø samt dele af den
københavnske skyline. For arkitekturinteresserede er Tårnet uden
tvivl et "must-see". Vi kører i bus fra Hovedstadsområdet ned til
Skovtårnet ved Haslev. Her bliver vi sat af ved P-pladsen, og vi går
igennem klatreparken ned til Skovtårnet. Her går vi af en 650 m.
snoet rampe op i 45 meters højde til platformen, hvorfra vi kan se
over hele Sydsjælland og lidt til. Når vi er kommet ned igen fra tårnet
og tilbage i bussen, kører vi over til Café Højden ved Rønnede og
spiser en velfortjent frokost. Efter frokosten går turen tilbage til
Hovedstaden. Denne tur er ikke for dårligt gående og folk med
højdeskræk. Husk vandresko, fornuftigt tøj og en flaske med vand til
turen. Kontakt AOF hvis der er særlige hensyn i forbindelse med
maden. Turens pris inkl. bus, entré til tårnet, frokost og turansvarlig drikkevarer betales særskilt.

Læs mere

HI ST O R I SK E V ÆR T S H US E
28.05.21 - kl. 17.00-20.00
Holdnr.: 2421110003
Pris: 295,00 kr.
Gammel torv
Underviser: Allan Mylius Thomsen

Vi opsøger byens historiske udskænkningssteder, drikker en øl undervejs,
hører om bryggererhvervet, brændevinsbrændere, værtshusene og
menneskene omkring. Vi hører om prostitutionskvarterer, den
sørgmuntre beretning om denne del af byens forlystelsesliv. Fra
Gammeltorv, hvor byens første kælderbeværtning lå, til ydmyge steder
som Hviids Vinstue, Skindbuksen, Hvide Lam og Queen Victoria. Vi slutter
med et godt måltid mad.
Prisen er inkl. mad, men ekskl. drikkevarer.
Læs mere

EN LØRD AG I K Ø GE
29.05.21 - kl. 11.00-14.00 - 2421110036
05.06.21 - kl. 11.00-14.00 - 2421110037
Pris: 295,00 kr.
Køge Station
Underviser: Lisa Elsbøll

Er man til gamle bindingsværksbygninger og hyggeligt købstads- og
handelsliv omkring Torvet, så er denne byvandring en perle. Vi hører
bl.a. om Køge Rådhus fra 1550, den gamle middelalder-kirke viet til
de søfarendes helgen Skt. Nikolaj og de mange smykke
købmandsgårde.
Men der er også den nye side af Køge – byen vokser, havnen
udbygges og Køge er Sjællands nye metropol – den historie kommer
vi også omkring. Vi slutter turen med en god frokost i byen.
Prisen er excl. drikkevarer.

Læs mere

C HR I ST I A N D EN 4. ' S B YG N I NG ER
20.06.21 - kl. 11.00-14.00
Holdnr.: 2421110010
Pris: 295,00 kr.
Søren Kierkegaards Plads
Underviser: Allan Mylius Thomsen

Christian d. 4. var en byggeglad monark. Mange af hans monumentale
bygninger står stadig rundt om i København. Med byhistorikeren Allan
Mylius Thomsen vandrer vi en tur rundt og ser og hører om disse
bygningsværker. Vi starter ved Kongens Bryghus på Søren Kierkegaards
plads. Herefter vandrer vi gennem Christian d. 4.´s gamle Tøjhushavn bag
det Kongelige Bibliotek. Så går vi ud og ser på Børsen og Holmens Kirke.
Herefter går turen ind i "minefeltet", hvor Christian d. 4. havde sine
"skipperboder", og hans statholder Christoffer Valkendorff opførte tårnet
til Nikolaj Kirke. Her bliver der tid til en forfriskning i kirkens restaurant. Så
går turen videre over Amagertorv og det gamle borgerhus, hvor Royal
Copenhagen har sin forretning. Vi hører om kongens silkespinderier i
Silkegade, kommer op forbi Regensen, Rundetårn og Trinitatis Kirke, og
slutter i Kongens Have med historien om Rosenborg. Vi slutter med et godt
måltid. Drikkevarer er ikke med i prisen.
Læs mere

N Y BO DER O G K AST E L L E T
27.05.21 - kl. 17.00-20.00 - 2421110032
11.06.21 - kl. 17.00-20.00 - 2421110033
28.07.21 - kl. 17.00-20.00 - 2421110313
Pris: 310,00 kr.
Østerport Station
Underviser: Lisa Elsbøll

Nyboder og Kastellet - med spisning på Toldbod Bodega
Chr. d. 4. og hans mange projekter danner udgangspunkt for denne
vandretur. Vi begynder med Flåden og vandrer gennem Nyboder,
hvor vi hører om livet i de små boder, orlogsflåden og Holmens faste
stok. I disse år bliver Nyboder bygget om til moderne boliger, men
man fastholder de hyggelige facader. Dernæst handler det om
Hæren, når vi bevæger os ind på Kastellet, hvor der venter os
beretningen om de dramatiskebegivenheder, da fjenden overtog
Kastellet. Vi forcerer Kastellets volde, inden vi afslutter med et godt
måltid mad på den hyggelige Toldbod Bodega. Maden er inkl. i
prisen. Drikkevarer er for egen regning.

Læs mere

M AL M Ø - N Y T OG G A MME L T
I N CL . F R O KO ST
12.06.21 - kl. 10.00-14.30
Holdnr.: 2421110035
Pris: 250,00 kr.
Hovedbanegården, under uret
Underviser: Lisa Elsbøll

Malmø ligger en halv times kørsel med tog fra København. Vores
guide på turen, kulturhistoriker Lisa Elsbøll, har boet i Malmø i 15 år,
og vil gerne vise os nogle gode steder i byen. Vi mødes på
Københavns Hovedbanegård og tager toget sammen til Centralen i
Malmø. Herfra går vi en tur i det indre Malmø, som i dag både
rummer en fin middelalderkerne, men også en spændende række af
flotte nye bygninger. Langs kanalen ligger bl.a. den nye koncertsal,
Malmø universitet og den nye saluhal. Fra nyt til gammelt Malmøhus, de gamle gader ned til Stor Torget og bag dette St. Petri
Kirken - et stemningsfuldt bymiljø. Vi spiser frokost på et spisested på
Gustav Aldolfs Torg midt i Malmø.
OBS: Du skal selv købe din togbillet til Malmø og selv betale
drikkevarer til din frokost i Malmø. Arrangementet omfatter
byvandring i Malmø ved historiker Lisa Elsbøll samt frokost.
Du kan bruge det danske rejsekort til Malmø.
NB: Husk passet!
Læs mere

HAVESELSK A B ET S H AV E PÅ F RE DE RI KS BERG
30.06.21 - kl. 17.00-18.00
Holdnr.: 2421110306
Pris: 160,00 kr.
Frederiksberg Runddel
Underviser: Nicolai Lindberg Mortensen

Guidet tur med landskabsarkitekt, Nicolai Lindberg Mortensen.
Kom med på en hyggelig tur i den lille hemmelige have på
Frederiksberg.
Sammen skal vi rundt på de snirklede stisystemer, forbi både
Spejlbassinet, Vandhaven og de utallige smukke tematiserede
staudebede der findes i Haveselskabets Have. Alle disse elementer er
med til at skabe rammerne om den lille gemte grønne perle med kig
til Frederiksbergs Rådhustårn.
På turen rundt vil I høre om havens lange historie mens vi kigger på
de mange eksotiske træer og de smukke bygværker som stammer
helt tilbage fra haven anlæggelse i 1882.
Læs mere

BY VA ND R I N G I D ET GR Ø N N E S YDH AV N EN
01.06.21 - kl. 11.00-14.00
Holdnr.: 2421110304
Pris: 150,00 kr.
Borgbjergsvej 1
Underviser: Bjarne Henrik Lundis

Kom med på byvandring rundt i det grønne - og den gamle del- af
Sydhavnen. Havnen, kolonihaver og forskellige typer af boliger, er
noget af det, der er med til at binde Sydhavnen sammen. Et rigtigt
arbejderkvarter i København, som for formået at bevare sit særpræg
og charme trods tidens forandringer. På turen rundt i Sydhavnen
hører vi nærmere om Den Bundløse Sø, Mozart Plads, Børnenes
Dyremark, kulturhuset Karens Minde og Ritts billige boliger. Og så
besøger vi en af haveforeningerne og hører om, hvordan de startede.
Vi starter turen på hovedgade Borgbjergsvej 1, hvor hele Danmarks
Anker Jørgensen boede.

Læs mere

DRAGØR MED F R OK OS T PÅ
STRAND HO TE LLET
03.07.21 - kl. 11.00-14.00
Holdnr.: 2421110304
Pris: 300,00 kr.
Dragør Station
Underviser: Lisa Elsbøll

Dragørs idyl danner udgangspunkt for denne byvandring, hvor vi
både får beretningen om sildemarkeder, Hansekøbmænd og en
usædvanlig historie om indvandring på Amager - hollænderne i St.
Magleby. I de store sejlskibes storhedstid i 1700-tallet blomstrede
Dragør, og mange af de smukke huse er fra den tid. Senere ændrede
vilkårene sig, og den vigtigste trafik i havnen blev den faste
færgeforbindelse til Limhamn, der forsvandt med indvielsen af
Øresundsbroen. I dag er Dragør et populært mål for sommerturister
både til lands og vands. Vi går på opdagelse i de krogede gader og
torve. De mange gule huse er velholdte, stokroserne blomster og det
er svært ikke at kaste et blik ind i de lave stuer. Vi slutter på Dragør
Strandhotel. Her spiser vi vores frokost (drikkevarer ej inkluderet i
prisen). Mødested: Dragør Posthus, den gl. Dragør Station.
Turen er ikke egnet for gangbesværede.

Læs mere

DE T NYE CAR LS B ER G - EN UN I K BY DE L
16.06.21 - kl. 17.00-20.00 - 2421110044
02.07.21 - kl. 17.00-20.00 - 2421110045
Pris: 300,00 kr.
Carlsberg Station
Underviser: Lisa Elsbøll

Carlsberg er under en gennemgribende forandring - fra
industrianlæg til lækker bydel med campus, kreative erhverv og ikke
mindst omkring 3000 nye spændende boliger. Bydelen bliver en unik
blanding af fredede bygninger, nybyggeri tegnet af Danmarks bedste
arkitekter og ikke mindst et nyt byrum, der fortsat spejler Carlsbergs
fortid som bryggeri. En del er færdigt, men der er forsat store huller i
jorden, rå beton og en følelse af, at her skabes fremtiden. En
byvandring som binder fortid, nutid og fremtid sammen - en historie
som starter med en familie og et bryggeri, og som i dag er en historie
om en international virksomhed og en ny bydel. Vi slutter med en 2
retters menu på det hyggelige spisested "Carls" lige ved Elefanterne.
Drikkevarer er ikke inkl. i prisen.

Læs mere

D Ø DEN S VAN D RI N G
26.05.21 - kl. 18.00-19.30 - 2421110302
04.08.21 - kl. 18.00-19.30 - 2421110316
Pris: 150,00 kr.
Frue Plads, foran Universitet
Underviser: Elin Fredrikson
Dødens vandring – en tur om smitte, mirakelkure og livsfarlig
behandling.
Vi følger medicinhistoriens blodige spor gennem København. Vi laver
stop ved det anatomiske teater hvor vi hører om de første dissektioner
af menneskelig, ved et gammelt apotek hvor der bliver fortalt
grusomme historier om behandlingsformer og mirakelkure, og ved
steder i byen som stadig minder om de store epedemier, som koleran
og den sorte død. Dødens vandring er en historisk byvandring hvor vi
går i dybten med den danske medicinhistorie og fortæller uhyggelige og
hårrejsende detaljer om datidens sygdom, behandling og forskning.
Turen slutter i Amailiegade og varer 1, 5 time.

Læs mere

S PØ G EL S ES T UR F O R BØ R N OG VO K SNE
07.07.21 - kl. 19.00-20.00
Holdnr.: 2421110307
Pris: 150,00 kr.
Vestergade 29, Brewpub
Underviser: Elin Fredrikson
Ghosttour har gravet nogle af Københavns gamle og nyere
spøgelseshistorier frem – historier der lå gemt i de gamle arkiver og hos
nogle af byens indbyggere. Det viser sig at det vrimler med spøgelser i
København. I skæret fra staldlygten tager Ghosttour dig med på en
byvandring til nogle af de steder i byen som har med spøgelser at gøre.
Hør historier om helt almindelige menneskers oplevelser med
spøgelser og se gamle bygninger, hvor danske helte og berømtheder
har holdt til – og måske er de der stadigvæk? Ghosttour har lavet en
helt særlig spøgelsestur for børn og deres forældre hvor I både får en
spændende og anderledes oplevelse. Der er masser af gode og lidt
uhyggelige historier fra det gamle København. Er der mere mellem
himmel og jord?
Mødested Vestergade 29, Brewpub. Turen slutter samme sted.
Børn skal være 7 år for at deltage.
En voksen kan medbringe et barn mellem 7 - 12 år uden betaling.

Læs mere

DET USYNLIGE KØBENHAVN - EN
ANDERLEDES KANALRUNDFART
17.07.21 - kl. 13.00-14.00 - 2421110310
24.07.21 - kl. 13.00-14.00 - 2421110312
31.07.21 - kl. 13.00-14.00 - 2421110315
07.08.21 - kl. 13.00-14.00 - 2421110317

Pris: 199,00 kr.
Mole 4 eller 5
Underviser: Hanne Fabricius

Normalt fortæller guiderne om alt det, du ser, når I sejler gennem
Københavns inderhavn og kanaler.

Men dét gør jeg altså ikke...... I stedet skal I høre fabelagtige,
fantastiske og finurlige historier om middelalderens og renæssancens
havneområder. Vi mødes på Ved Stranden ved Canal Tours mole lige
overfor Christiansborg eller hvor I foretrækker at mødes. Jo hurtigere I
kommer i båden, des hurtigere kommer vi af sted, da vi kun har
båden i præcist en time.
Vi sejler forbi Holmens Kirke og Børsen, som begge tilskrives Christian
den 4. Men Holmens Kirke blev allerede opført i 1562-63 af hans far
Frederik den 2. som ankersmedje til Bremerholm skibsværft. Ved øen
Bremerholm samlede Kong Hans den danske orlogsflåde fra 1510, og
her lå orlogsskibene frem til begyndelsen af 1600-tallet, hvor de
flyttede over i Christian den 4.s nye Tøjhushavn. Dog fortsætte
området med at være skibsværft frem til 1856. Vi fortsætter over mod
Operaen, hvor man under udgravningerne til Operahuset fandt tre
skibe, der tolkes som resterne af en skibsspærring fra 1428. og sejler
gennem Holmen (Nyholm), som efterhånden overtog orlogsflåden og
dens funktioner fra hhv. Bremerholm og Tøjhushavnen.
Efter Holmen går turen tilbage til københavnersiden mod Kastellet og
Toldboden, der er en del af Christian den 4.s Ny-København.
I 1628 flyttede Christian den 4. toldboden fra Knippelsbro og ud til det
nuværende toldbodsområde og gik i gang med at etablere en ny
bydel. Det betød mindst en tidobling af inderhavnens areal og en
fordobling af selve København. Vi krydser havnen igen og sejler
gennem Christianshavns Kanal, hvor blandt andet det berygtede
fængsel Tugt, Rasp og Forbedringshuset lå.
Undervejs passerer vi Christian den 4.s hemmelige krigshavn
”Tøjhushavnen”, der i dag kan ses i Det kongelige Biblioteks Have.
Tøjhushavnen overtog funktionen fra Bremerholm, hvorefter
orlogsskibene blev ekviperet fra Tøjhuset og Proviantgården, indtil
funktionen fra 1690´erne flyttede over til Ny Holm.

Læs mere

ISTEDGADE OVERGI´R SIG ALDRIG!
22.07.21 - kl. 17.00-18.30 - 2421110311
Pris: 150,00 kr.
Metro Hovedbanen
Underviser: Hanne Fabricius
Vi mødes ved siden af Metroen i Reventlowsgade, hvorfra vi går bag om
Halmtorvet og hen i Istedgade, hvor I skal se husene med de store
herskabslejligheder, der endte som artistpensionater og -hoteller. På
Maria Kirkeplads skal I høre om stegekælderen med de berømte
yverfrikadeller og se huset, hvor prostitutionen i 1906 med de offentlige
fruentimmere slog sig ned i Istedgade Vi fortsætter hen til Abel
Cathrines Gade, hvor jeg fortæller om Den stinkende Rosenå og
Christian den 4.s gamle fæstningsanlæg Retrenchementet. Ved
Viktoriagade skal I høre Folkeopstanden i 1944, hvorfra udtrykket
"Istedgade overgi´r sig aldrig" stammer fra og Dan Turell, som boede i
Istedgade i en meget kort periode. Turen slutter i den berygtede
Knudsgade (Eskildsgade), hvor bydelens offentlige fruentimmere
huserede, indtil de i 1906 flyttede om i Istedgade og blev her!
Og hvor udtrykket "missionærstillingen" måske opstod.

Læs mere

PEST, PAPEGØJER OG LOPPER I
ISTEDGADE
30.07.21 - kl. 17.00-18.30 - 4821210016
Pris: 150,00 kr.
Hjørnet af Istedgade og Skydebanegade
Underviser: Hanne Fabricius
Vi mødes på hjørnet af Istedgade og Skydebanegade. Herfra går vi over
i Skydebanehaven, hvor de kongelige skydebrødre skød efter
papegøjen og allerede i middelalderen blev ophavsmænd til udtrykket:
at have skudt papegøjen. Vi fortsætter ud på Otto Krabbes Plads. Her
skal I høre historier om Vesterbroforbryderne Røde Kai og Harry
Guldarm og de barske panserbasser, som helt alene kunne styre et helt
værtshusslagsmål. Vi springer hen i Dannebrogsgade, hvor Istedgades
gamle biograf "Loppen" lå indtil omkring 1940. Herfra kan vi se
Istedgade 63, hvor det legendariske værtshus Café Jernstangen lå. På
husets anden sal voksede revyskuespillerinden Liva Weel op fra ca. år
1900. Langs med Istedgade når vi Saxogade, hvor Saxogadebanditterne
huserede frem til 1970´erne. Og hvor nytårsløjerne år 1900 gjorde, at
hele Vesterbro i en hel uge stank af noget unævneligt sort, klistret og
meget ulækkert. Turen slutter på hjørnet af Valdemarsgade og
Istedgade, hvor I skal høre om pesthuset, der endte som dansesalon,
og om opfinderen Ellehammer, som lavede flyvemaskiner, motorcykler,
biler m.m. i sit mekaniske værksted i en baggård i Istedgade.

Læs mere

KANONER, GAMLE LOKUMMER OG
FRÆKKE FRUENTIMMERE I PISSERENDEN
24.08.21 - kl. 17.00-18.30 - 2421110318
Pris: 150,00 kr.
Nørreport - Torvet foran Fiolstræde
Underviser: Hanne Fabricius
Vi mødes på det lille torv foran Fiolstræde ved Nørreport, som indtil
1842 hed Skidentorv og uofficielt også hed Æggetorvet, fordi der i 192030´erne blev solgt æg og fjerkræ på torvet. Frem til 1656 stod
middelalderens Nørreport for enden af Nørregade, hvorefter den blev
flyttet hen, hvor Frederiksborggade ligger i dag. Vi går gennem
Nørregade til Sankt Petri Kirke, der oprindelig er en sognekirken fra
sidst i 1200-tallet. Kirken blev nedlagt efter Reformationen, hvorefter
den blev brugt som kanonstøberi, indtil Frederik 2. i 1585 gav kirken til
byens tyske menighed. Det er i gravkapellet fra 1680-erne, at Struensee
i dag er genbegravet i en trækasse. Vi fortsætter gennem Pisserenden
forbi Valkendorfs Kollegium, som er Nordens ældste kollegium fra 1589.
Herefter skal vi en tur i Teglgårdsstræde, som har navn efter byens
første teglgård i middelalderen, og hvor de frække fruentimmere sad i
vinduerne gennem hele 1900-tallet. Det sidste gik først på pension i
2003. Vi slutter i Vestergade, der indtil ca. 1500 hed Smedegade. Her
skal I høre om den lystige gæstgivergade, hvor man i dag kan blive slået
til ridder, og om den arkæologiske udgravning i Vestergade 7, hvor
fortælleren sad i et fantastisk lokum fra 1300-tallet, men den historie får
I på byvandringen.

Læs mere

VANDRI NG P Å V E ST R E K I R KE GÅ RD
14.07.21 - kl. 17.00-19.00 - 2421110308
Pris: 150,00 kr.
Sjælør Station
Underviser: Poul Kragelund

Kirkegårdens historie omtales. Og vi hører om en række
personligheder, der er stedt til hvile her på landets største
kirkegård: Anker J., Krag, Stauning, Zahrtmann, Kai Nielsen og Knud
Rasmussen. Alle ligger de begravet ved det legendariske ”Røde Hav”.
Andet steds på kirkegården besøger vi gravsteder for Tove Ditlevsen
og Robert Jacobsen. Og vi besøger afdelinger for muslimer og
Frelsens Hær-officerer. Desuden de massegrave, der rummer
næsten 10.000 tyske soldater og civile. Vi får historierne bag det
imponerende "Stjernevejsprojekt" og besøger et spritnyt,
arkitekttegnet mausoleum med en utrolig forhistorie.
Turen starter uden for kiosken på Sjælør S-togsstation og slutter
ved kirkegårdens hovedindgang, Vestre Kirkegårds Allé.

Læs mere

FR E DERI KSBER G EF T ER F R OKO ST
12.06.21 - kl. 14.00-16.00 - 2421110305
Pris: 150,00 kr.
Frederiksberg slot
Underviser: Bjarne Henrik Lundis

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.
Turen starter ved indgangen til Frederiksberg Slot, Roskildevej 28,
2000 Frederiksberg og slutter nær Frederiksberg Runddel.

Læs mere

O PL E V KØ BEN H A VN S N Y E BR O ER
16.07.21 - kl. 17.00-19.00 - 2421110309
Pris: 150,00 kr.
Christianshavns metro
Underviser: Lars Hermann
Kom med på byvandring langs Christianshavns kanaler og oplev de
nye broer i Københavns Havn. Hør fortællinger om de fornemme
huse i Strandgade, Vor Frelsers Kirke og Christians Kirke. Hør om de
længe ventede broer i havnen og om de kommunale forsinkelser.
Området lever i særdeleshed op til tilnavnet, Nordens Amsterdam.
Indenfor gåafstand imellem Strandgade og Operaen er der ikke
mindre end 13 broer og 2 dæmninger.
Vi slutter på Grønlandske Handels Plads, hvor Broens Gadekøkken i
en forsøgsperiode afløser Copenhagen Street Food, som lukkede
midlertidigt i 2017. Her er der mulighed for at få stillet sulten og
tørsten til rimelige penge.
Mødested: Christianshavns Torv ved Metrosøjlen

Læs mere

VI VENDER SELVFØLGEL IG
TILBAGE TIL EFTERÅRET
HOLD ØJE MED VORES HJEMMESIDE
AOF HJEMMESIDE

MOTION OG BEVÆGELSE

FRILUFTSLIV

FOREDRAG OG DEBAT

MUSIK/SANG

KREATIV FRITID

OPLEV DIN BY

MAD OG VIN

SPROG

KOMMUNIKATION

