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Indbyder hermed til spændende rundvisning ”bag tremmerne” på:  

POLITIGÅRDEN, Polititorvet 1, 1567 København V. 

 

                                                                   
    

 Mandag 18. november 2013 kl.16.00 
Københavns Politigård (Politigården), opført 1918-24, udgør hovedkvarteret for Københavns Politi. 
Bygningen er kendt som den sidst opførte nyklassicistiske bygning i Nordeuropa. Indvendigt er bygningen inspireret af den 

sydeuropæiske renæssance samt barokkens arkitektur. Hertil kommer mange fine detaljer i bygningen inspireret af antikt 

romersk kunsthåndværk og moderne art deco. Hovedarkitekten bag den imponerende bygning i nyklassicistisk stil var Hack 

Kampmann. Efter dennes død i 1920 overtog arkitekten Holger Alfred Jacobsen opgaven i samarbejde med arkitekterne Hans 

Jørgen Kampmann og Aage Rafn. 

 

Turen er IKKE velegnet til gangbesværede og kørestolsbrugere. 

 

”Kulturgruppen af 2011” skal af sikkerhedsmæssige grunde, opgive fuld navn og adresse på turens deltagere til 

Politigården. Kirsten Kann vil tage oplysningerne fra IW Danmarks medlemsregister, og opgive det til Politigården. 

 

  Kl. 15.45 mødes vi ved indgangen på ”Polititorvet” 
  Kl. 16.00 får vi en guidet tur, der varer ca. 2 timer. 
  Kl. 18.30 vil vi få serveret en middag på ”Hereford Steak House” 

                   Vester Voldgade 92, 1552 Kbh. V. 

  

Pris for hele arrangementet kr. 325,00 excl. drikkevarer. 

 

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

Reg.nr. 4356 Kontonr. 4779671216 

Husk: at skrive fulde navn ved indbetalingen. 

Tilmelding senest: mandag 11. november 2013 

 

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

30 personer - efter vores altid ”først til mølle princippet” 

 

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

 

                       Lillian Ryelund         Kirsten Kann                                                       

     Mobil: 4015 3515                        kirstenkann@hotmail.com 

                                Mobil: 2028 6780 

  

           

 

   Parkering: Begrænsede P-pladser rundt om Politigården. 

   Alternativ: Tag toget til Københavns Hovedbanegård, og gå derfra til Polititorvet ad Bernstoffsgade ca. 10 min. 

  

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

           ovennævnte mobilnumre. 
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