
Kulturgruppen af 2011 

D47 

Inviterer hermed til spændende og interessant særrundvisning på 

KØBENHAVNS RÅDHUS 

 

          
 

 Tirsdag 26. februar 2013 

Rådhuset i København er en perle i den danske nationalromantiske byggetradition, tegnet af          

Arkitekt Martin Nyrop. Rådhuset stod færdigt i 1905, og har stået næsten urørt siden. 

Oplev den smukke bygning og få foredrag om Rådhusets spændende kunst og håndværk. 

 

 Kl. 09.50  mødes vi ved indgangen.  

 Kl. 10.00 - ca. 12.45  går vi med vores guide til et særligt lokale, hvor vi får fortalt om Rådhuset.  

 Her vil vi samtidig med foredraget få serveret 1 glas vin og en af de berømte Rådhuspandekager.  

 Vi vil derefter komme på særrundvisning i Rådhusets forskellige lokaler og bl.a. vil turen rundt indeholde  

 en Tårntur  og Jens Olsens Verdensur  

 Kl. 13.00 - 14.30  vil der blive serveret en frokostplatte i Rådhusets Kantine.  

 
 

Pris for hele arrangementet kr. 300,00 excl. drikkevarer. 
 

Tilmeldingen vil være registreret, når beløbet er indbetalt til bankkonto: 

Reg.nr. 3543  Kontonr. 4779671216 

Husk: at skrive navn ved indbetalingen. 

Tilmeldingen er bindende og skal være betalt senest: fredag 1. februar 

 

Det anbefales med hurtig tilmelding, da der som sædvanlig er begrænsede pladser,  

30 personer - ”først til mølle” princippet 
 

På gensyn til en dejlig fælles Inner Wheel oplevelse på tværs af klubber og distrikter 

 

Kirsten Dahl-Sørensen                                                Lillian Ryelund 

    Mobil: 2178 3904                                      Mobil: 4015 3515 

Kirsten Kann 

kirstenkann@hotmail.com 

 

   Det anbefales : at tage toget til Københavns Hovedbanegård og gå det korte stykke til Københavns Rådhus 

 

   NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnr. 
 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

 

OBS !!! Er du interesseret i en 2-dages gruppetur til Café Hack og Aros i Aarhus sidst i maj 2013 -  

onsdag / torsdag, med overnatning i delt dobb. værelse ( enkelværelse kan bestilles mod merbetaling ) på Hotel Cabinn, 

frokost og middag onsdag samt Brunch på Café Hack torsdag. Forventet pris ca. kr. 1.600,00 excl. drikkevarer.   

- Max 30 deltagere. 

Giv venligst en tilbagemelding senest 15. december 2012 på mail kirstenkann@hotmail.com  
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