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D47 
 

Indbyder hermed til spændende og hyggelig / uhyggelig rundvisning på:  

POLITIMUSEET, Fælledvej 20, 2200 København N. 

 

               
 

 Torsdag 07. november 2013 kl.16.00 
Politimuseet har til huse i en af Københavns kulturhistoriske perler, den tidligere politistation på Nørrebro, hvor Station 6 havde 

til huse i årene 1884-1977. 

Museet er Danmarks eneste landsdækkende museum for politihistorie og et af Danmarks hurtigst voksende specialmuseer. 

Det er et hus med mange historier, der er værd at gå på opdagelse i. Vi vil komme til at høre om drab, efterforskning, 

prostitution, pornografi, indbrud, forfalskninger, forrige århundreders politi, politiet under besættelsen og meget mere.  

 

 Kl. 15.45 mødes vi ved indgangen 

 Kl. 16.00 får vi en guidet tur, der varer ca. 2 timer. 

 Kl. 18.30 vil vi få serveret en middag på ”SEBASTOPOL” Sankt Hans Torv 32, 2200 Kbh. N. 

  

Pris for hele arrangementet kr. 335,00 excl. drikkevarer. 

 

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

Reg.nr. 4356 Kontonr. 4779671216 

Husk: at skrive navn ved indbetalingen. 

Tilmelding senest: onsdag 30. oktober 2013 

 

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

25 personer - som altid ”først til mølle princippet” 

 

På gensyn til en meget spændende 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 

Mobil: 2028 6780 

 

   Parkering:  Begrænsede EuroPark P-pladser på Fælledvej overfor Politimuseet. 

   Alternativ: Den nærmeste metro og S-togs station er Nørreport station.( Nørreport Station er pt. lukket mellem  

Kl. 20.00 - 4.00. ) Fra stationen kan man spadsere til museet, hvilket tager ca. et kvarter. Buslinje 3A stopper på Fælledvej, lige 

udenfor Politimuseet. NB: Tjek for en sikkerheds skyld selv S-tog og Metro, om der netop den dag kan være forandringer !! 

Desuden er det muligt tage bus 5A fra Københavns Hovedbanegård v/Tivoli, mod Husum Torv til Stoppested Ravnsborggade - 

derefter er der ca. 400 m at gå til museet. 

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

           ovennævnte mobilnumre. 
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