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Inviterer hermed til interessant besøg og rundvisning i Magasin du Nord Museum 

          

                       
 

Magasin du Nord Museum, Vingårdstræde 6, 1070 København K. 
 

Torsdag 06.november 2014 

 

Vi har denne gang arrangeret en rundvisning på et meget specielt og anderledes museum. 

Guiden fortæller os om Magasins start og udvikling fra den første butik blev åbnet i Aalborg 1870 og samme år 

åbning af det fælles engrosfirma for hvidevarer i København - til i dag, bygningen i København, mange forskellige 

interessante effekter, billeder, bøger og arkivalier samt et besøg i H.C.Andersens gamle kammer, hvor han boede i 

1827-29.  

Magasinfonden købte i 2010 det mangeartede historiske materiale, som igennem tiden er blevet indsamlet af 

medarbejdere, som har ajourført og passet på det siden 1868. Museet blev åbnet 2. februar 2013. 

Rundvisningen vil vare ca. 1 time, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. 

           

Kl. 10.50  mødes vi uden for indgangen 

Kl. 11.00  begynder foredraget og rundvisningen. 

Kl. ca. 12.30  slutter vi dagen af med en frokost, på et nærmere – senere -  angivet spisested. 

                              

Pris for hele arrangementet kr. 265,00  
 

Tilmeldingen kan KUN modtages på mail til  

kirstenkann@hotmail.com  

 

HUSK som sædvanlig ”først til mølle” princippet 

Evt. gæster ( ikke Inner Wheelere + mænd ) vil blive sat på venteliste, da der kun er begrænset antal pladser 

      

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte deltagerbeløbet kr. 265,00 

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  -  Husk at skrive navn på indbetalingen. 

 
 

På gensyn til en meget hyggelig eftermiddag og fælles Inner Wheel oplevelse på tværs af klubber og distrikter 

 

                             Lillian Ryelund                      Kirsten Kann 
                                       Mobil: 4015 3515                        kirstenkann@hotmail.com   Mobil: 2028 6780      

                                     

 

Parkering:  Der er parkeringshus i forbindelse med Magasin, til behørig pris !! 

Alternativ: S-Tog til Københavns Hovedbanegård, bus 1A, 26 og 350S kører til Kongens Nytorv- eller metro til Kongens Nytorv. 

 

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