
Kulturgruppen af 2011 
Vi har helt ekstraordinært fået adgang til Carl Jacobsens Villa 

med introduktion til Carlsbergs historie fra 1847 

Torsdag den 10. september 2020  
 

 
 

Ved dette besøg vil vi blive klogere på grundlægger J.C. Jacobsens arbejde med at forædle øllet, samt 

hans virke for videnskaben og Danmark. Vi vil høre om forholdet mellem far J.C. og sønnen Carl og 

dettes betydning for Carlsbergs historie og bryggeriet på Valby Bakke. 

Vi vil aflægge et besøg i Carls Villa (helt ekstraordinært) samt se og høre om en række af områdets 

spændende bygninger bl.a. Elefant- og Dipylonportene, Ny Carlsberg Bryghus, Lotus skorstenen samt 

Stjerneporten. 
 

Kl. 10.45 

Kl. 11.00 

Kl. 12.00 

Kl. 12.30 

Kl. 14.30 

mødes vi ved Carlsberg Museum & Business Centre, Valby Langgade 1 

starter omvisningen med guiden 

slutter omvisningen, hvorefter vi går til Hotel Ottilia Restr., Bryggernes Plads 7, 1799 V 

her får vi et ”bræt” med italienske specialiteter incl. et glas vin/øl/vand, kaffe/te og kage  

slutter arrangementet 

Pris/antal Kr 335.00 for hele arrangementet. Der er plads til 20 personer på denne tur. 

 
Tilmelding 

 

Senest den 30. august 2020 på vor hjemmeside Kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 

 
Vejledning 
i tilmelding 

 

Brug hjemmesiden Kulturklb.dk: På forsiden ”Velkommen”, tryk på ”Tilmelding”, udfyld 

skemaet og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen bekræftes. 

 

Betaling 

 

Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr 335,00 indsat på bankkonto 

4356-4779671216 eller MobilePay 2028 6780. HUSK at skrive navn på indbetalingen. 

 
Transport 

 

S-tog til Carlsberg St. Linie B og H eller bus 1A (2 stop fra CPH til Carlsbers St.) 

 

Afbud 

 

Bliver du forhindret eller har spørgsmål, kontakt os venligst på følgende E-mail: 

kulturgruppe2011@kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 

 

På gensyn til en fælles kulturel oplevelse med hyggeligt samvær. 

 

Lillian Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 

 

Britt Olsen 

Tlf. 6130 5401 
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