
Aktivitetskalender januar-Marts 2018 
Bliv medlem for Kun 200 kr. pr. kvartal inkl. Kaffe/te ad libitum samt lidt sødt og grønt/frugt, 
ingefærshot mv. minimum et par gange om ugen samt film og workshops mv. Dog skal man 
selv betale transport og i nogle tilfælde er der egen betaling på særlige ture (f.eks. Entre). 
Der er frokost en gang om ugen for ca. 20kr. De fleste ture har afgang fra Huset. I tilfældet af 
meget dårligt vejr eller for lidt tilmeldinger, tillader vi os at aflyse ture. Der vil i stedet være 
hygge i Huset.  
VIGTIGT: Med hensyn til mad/ture er det vigtigt at melde sig til på sms, mail eller vores 
facebookside: samlingspunkt indre by. Mail: www.samlingspunktindreby.dk 
Bemærk: samtlige ture vil blive uddybet på Facebook. Hold øje med vores hjemmeside. 

OBS: Vi har fået en masse nye film til Samlingspunktet. Bla. Stanley Kubrick´s værker og 
alle Charlie Chaplin´s film og kortfilm samt helt nye dvd film – Der er masser af muligheder 
for at se film og hygge sig med en kop kaffe i biografens mørke. 

Januar uge 2 
Man. D. 8: Hygge og snak, evt. film efter eget valg 
Tirs. D. 9: Frokost, Patchwork/syværksted v. Lone Rasmussen, hygge og snak 
Tors. D. 11: Hygge, snak og film. 
Uge 3 
Man. D. 15: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak, evt. film efter eget valg 
Tirs. D. 16: kl. 11 Tur til litteraturhuset og Thorvaldsens museum. Vi skal ind og så det nye 
litteraturhus som ligger lige ved Huset og derefter Thorvaldsens museum for at se deres 
flotte malerisamling. Vi mødes kl. 11 i forhallen i huset. 
Tors. D. 18: Hygge og snak, frokost samt Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten Syberg 
Uge 4 
Man. D. 22: Mulighed for Morgen gymnastik, frokost, evt. film efter eget valg 
Tirs. D. 23: kl. 12 vi skal besøge Nyboders mindestuer, Sct. Poulsgade 24. Nyboder blev 
bygget af Chr. 4 til marines folk, det Nyboder vi ser i dag er dog lidt nyere, vi hører om 
historien og ser museet. Egen betaling 20 kr. Vi mødes i Huset i forhallen kl. 11.15 eller 
foran museet, vigtigt med tilmelding max 20 stk. 
Tors. D. 25: Frokost, Patchwork/syværksted v. Lone Rasmussen, evt. film, hygge og snak 
Uge 5 jan. og feb. 
Man. D. 29: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak, evt. film efter eget valg 
Tirs. D. 30: kl. 11.30 skal vi høre et meget spændende foredrag af Tim Panduro om "De 
asociale" som handler om kz-lejrenes glemte danskere, Tim fortæller om en gruppe 
mennesker som ufrivilligt og flere af dem var social udsatte, endte i kz lejren. Kom og hør 
om dette spændende kapitel af 2.verdenskrig historie. Tim har skrevet en spændende bog 
om emnet. Der serveres ost og kiks, kage samt grønt. 
Tors. D. 1: Hygge og snak. Vi spiser frokostbuffet kl. 13 på enten Riz Raz eller Ankara. Egen 
betaling 30 kr. samt drikkevare. Vigtigt med tilmelding. 
Februar Uge 6 
Man. D. 5: Mulighed for Morgen gymnastik, frokost, Hygge og snak, evt. film. 
Tirs. D. 6: kl. 11.30 besøg hos Genbyg, amager landevej 185,2770 Kastrup, et spændende 
firma og forretning som køber rester af gamle bygninger, det kan være håndtag, et 
kobbertag, spindeltrappe, vi skal se deres spændende univers og de mange ting. Vi mødes i 
huset 10.30 i forhallen i Huset. 
Tors. D. 8: Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten Syberg, hygge og snak 
Uge 7 
Man. D. 12: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak og film. Tirs. D. 13: 
Patchwork/syværksted v. Lone Rasmussen, Hygge/snak, frokost og evt. film efter eget valg 
Tors. D. 15: Vinterferie lukket 
Uge 8 
Man. D. 19: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak og film  

http://www.samlingspunktindreby.dk/
https://www.facebook.com/kirsten.syberg?fref=gs&dti=541833432610913&hc_location=group


Tirs. d. 20: Hygge og snak, frokost og film efter eget valg 
Tors. D.22: Bestsellers kl. 12. Pernille Stockfleth fortæller en fantastisk historie om en 
fiskerkone fra Gammel Strand der blev involveret i jødetransporten fra Dragør til Sverige. 
Egen betaling på 20 kr. Kaffe/te, kage og grønt. 
Uge 9 feb. og marts 
Man. D. 26: Patchwork/syværksted v. Lone Rasmussen, Frokost, hygge og film. 
Tirs. D. 27: Politimuseet, fælledvej 20 og den smukke kirke Sct. Johannes kirke fra 1861, 
mødested Huset kl. 11 i forhallen, eller foran politimuseet kl. 11.30,. Egen betaling 40 kr. til 
politimuseet. Bygningen er en gammel politistation uden elevator. Husk Tilmelding, bus 3A, 
bus 5 A,350s 
Tors. D. 1: Hygge og snak samt Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten Syberg 
Marts Uge 10  
Man. D. 5: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak og evt. film. 
Tirs. D. 6: Tur til Bankmuseet på Christianshavn, Overgaden nede vande 11, og 
kunstmuseet i de skønne lokaler. Bankmuseet ligger i den skønne gamle Heerings gård og 
er et spændende museum med blandt andet C.f. Tietgens gamle skrivebord og meget mere. 
Mødetid i Husets forhal kl. 11, eller foran bankmuseet kl. 11.30, Husk tilmelding. 
Tors. D. 8: Hygge og snak. Vi spiser frokostbuffet kl. 13 på enten Riz Raz eller Ankara. Egen 
betaling 30 kr. samt drikkevare. Vigtigt med tilmelding. 
Uge 11 
Man. D. 12: Mulighed for Morgen gymnastik, Patchwork/syværksted v. Lone Rasmussen, 
Hygge, Frokost og snak, evt. film efter eget valg. 
Tirs. D. 13:. Kl. 12 Øl smagning m. snaps og smørrebrød i Indre By ”SKAAL”, der ligger midt 
på Kultorvet, som er en af Danmarks største specialølbarer. SKAAL inviterer os på et 
smørrebrødsbræt med 4 halve Smørrebrød. Dertil får vi et ølbræt med 4 valgfrie øl fra fad og 
en lille snaps. Egen betaling på 100 kr. Tilmelding og betaling senest d. 6 marts. Først til 
mølle. Ellers er der normal hygge i Huset fra 10.30-15. 
Tors. D. 15: Tur til Hofteateret, et fantastisk skønt gammel teater fyldt med historier, vi går 
fra Huset kl. 11.45 og går samlet til museet eller man kan mødes foran museet kl. 12.10. 
Egen betaling 30 kr. Bagefter er der mulighed for at gå op i Christiansborg tårn og nyde 
udsigten. Der er elevator. 
Uge 12 
Man. D. 19: kl. 12 skal vi besøge Brumleby museum og får en rundvisning, vi drikker kaffe 
(egen betaling 25 kr.) bagefter tager vi til Postmuseet som ligger i nærheden, der er lidt 
udstilling og cafe med god mad. Vi mødes kl. 11.15 i Husets forhal og tager bus 1 A, eller 
man kan mødes udenfor indgangen til Brumleby kl. 11.50, vigtigt med tilmelding max 20 stk. 
Tirs. D. 20: Hygge, frokost og Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten Syberg 
Tors. D. 21: Hygge, snak og film. 
Uge 13 
Man. D. 26: Påskefrokost, nærmere information følger. 
Tirs. D. 27: Påskelukket Tors. D. 29: Påskelukket 

Huset KBH, Samlingspunkt Indre By Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K 
www.samlingspunktindreby.dk kontakt Josephine: Tlf.: 60 57 07 69 – Helle: 60 55 23 53 
Huset KBH Åbningsdage: Man., tirs. og tors. Åbningstider: 10.30-15 200,- i kontingent 
indbetales på kontonr.: 5321 0249564 
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