
Kulturgruppen af 2011 

D47 
Inviterer hermed til spændende og interessant rundvisning i det nye 

KULTURVÆRFT 

Allégade 2, 3000 Helsingør 

 

 
 

 Tirsdag 28. februar 2012  

 

I Kulturværftet forenes Helsingørs værftshistoriske ånd med et moderne center for kultur. Kulturværftet er mere sted end bygning, da værftet med 

sin rigdom af forskelligartede rumligheder fremstår som et mødested, der inviterer til at gå på opdagelse, til indlevelse og til udfoldelse. 

 

Kl. 10.50  mødes v ved indgangen. Herfra går vi kl. 11.00 med guiden til et lokale, hvor vi får et foredrag om- og              

rundvisning i Kulturværftet. Der vil blive serveret formiddagskaffe og kage under foredraget, hvorefter vi hver især eller 

sammen kan gå på opdagelse i huset.  

Kl. 13.30 vil der blive serveret en frokostplatte i Spisehuset. 

Kl. 14.30 vil der være rundvisning på Værftsmuseet af én af de tidligere værftsarbejdere, der vil fortælle små anekdoter om 

stedet, dengang det var skibsværft. 

Kl. 15.30 herefter kan man selv igen gøre sine egne studier i f.eks. Krydsfeltet, der har skiftende udstillinger. Krydsfeltet  

ligger ved siden af Værftsmuseet  
 

Pris for hele arrangementet kr. 275,00 excl. drikkevarer. 
 

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

Reg.nr. 3543  Kontonr. 4779671216 

Husk: at skrive navn ved indbetalingen. 

Tilmelding senest: mandag 13. februar 

 

Det anbefales med hurtig tilmelding, da der 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 

 

   Parkering:   P-skive skal benyttes. Ved Kronborg er der 1.10-31.3. tidsubegrænset parkering. 

                 Gå forbi Danserindebrønden til Kulturværftet, ca. 10 min. 

   Alternativ: Tag Kystbanetoget fra Københavns Hovedbanegård til Helsingør Station,  

                herfra er der 8 - 10 minutters gang til Kulturværftet. 

 

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

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

 

OBS !!! SÆT X ved onsdag d. 2.maj 2012, kl. 16.30  -  hvor vi skal opleve en guidet tur i De kongelige 

Repræsentationslokaler, rundvisning af Benedikte Kiær på Christiansborg - vi slutter af med middag i Snapstinget. 

mailto:kirstenkann@hotmail.com

