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Indbyder hermed til spændende foredrag / besøg i Synagogen i København   

         Synagogen, Krystalgade 12, 1172 København K 

 

 Torsdag 27. februar 2014 kl.11.00 

 
Synagogen er opført i 1830-33, og tegnet af G.F.Hetsch i en ægyptiserende 

stil.   

Synagogen er udformet som en basilika i gule mursten med nær kvadratisk 

grundplan. 

Ved en ombygning i 1885, tilføjedes en port- og trappehus.                                                 

                                            

Ordet synagoge er græsk og betyder forsamlingshus. Synagogen er altså såvel 

en religiøs som en social institution.  

 

Vi vil få forevist Synagogen og høre et foredrag om Det Mosaiske 

Troessamfund og Synagogen. Forevisningen og foredraget tager ca. 1 time. 

 
 

 Kl. 10.50  Mødes vi ved indgangen tættest på Rundetårn 

 Kl. 11.00  Føres vi ind i Synagogen af Synagogens foreviser  

 Kl. ca. 12.00 Går vi til en restaurant i nærheden, hvor vi indtager en frokost 

 Kl. 12.45 Serveres frokost 

 Kl. ca. 14.30 Siger vi tak for en hyggelig dag  

  

Pris for hele arrangementet kr. 245,00 excl. drikkevarer. 

 

NB !!! Af sikkerhedshensyn anmodes de besøgende venligst om ikke at medbringe tasker, poser,  

       mobiltelefoner, kameraer eller lignende. 

       Skulle det være nødvendigt at medbringe håndtasker og lignende, må disse, beklageligvis, 

       underkastes en nærmere undersøgelse. 

 

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

Reg.nr. 4356 Kontonr. 4779671216 

Husk: at skrive navn, telefon ( mobil ) og klub ved indbetalingen. 

Tilmelding senest: tirsdag 18. februar 2014 

 

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

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

 

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

 

                       Lillian Ryelund         Kirsten Kann                                                       

     Mobil: 4015 3515                        kirstenkann@hotmail.com 

                                Mobil: 2028 6780 

  

   Transport: Tag toget til Nørreport Station, derfra er der ca. 15. min. gang til Synagogen. 

     Parkering:  Q-Park Nørreport, Israels Plads, Nørreport, 1361 København. NB!! kr. 30,00 pr. time 

  

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

           ovennævnte mobilnumre. 
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