
Aktivitetskalender - SIB ture fra tirsdag d. 12 maj – torsdag d. 4 juni. 

Vi har valgt at lave ture med forskellige start forskellige steder i byen og forskellige længder. Dette 

for at tilgodese forskellige behov.  

Det er VIGTIGT at huske, at du melder dig til en tur efter dine behov, samt at melde dig til på sms 

på telefon 60552353. I har først en plads på turen, når I har fået en bekræftelse fra os. Der vil være 

en tilmeldingsfrist på hver tur. Vi må aldrig være mere end 10 pers. som det er nu, derfor er det os 

der styrer, hvem der deltager på hvilke ture. Når andet ikke er oplyst, skal man selv medbringe mad 

og drikke.  

VIGTIGT Man skal lige tage højde for, at flere offentlige toiletter er lukkede. 

OBS. Husk at holde afstand, og at du skal være helt rask, når du deltager på vores ture.  

Ved let regn vil turene blive gennemført, så husk passende tøj, turen vil blive aflyst ved vedvarende 

regn. Her får du besked.  

TURE:  

12. maj. Tirsdag kl. 10 mødes vi ved Islandsbrygge metro. Vi skal gå en tur gennem den fine nye 

universitetspark og de skønne grønne områder ved DR byen. Vi sørger for kaffe/te og kage. Husk 

eget kaffekrus og evt. madpakker. Tilmeldingsfrist inden mandag d. 11. maj kl. 12. 

14. maj. Torsdag kl. 10 mødes vi ved Lille langebro v. Christians Brygge/Kbh. siden. Turen er for 

de meget aktive, ca. 8 km. Vi går en tur rundt om havnefronten, går langs Kalvebod Brygge, forbi 

Fisketorvet, ser noget af det nye Sydhavn med Europas længste grafittig maleri, passerer slusen ved 

Sjællandsbroen og går videre over Nokken på Amager siden, langs Islands Brygge havn og tilbage 

til Lille Lange Bro. Husk selv at medbringe mad/drikke. Tilmeldingsfrist inden tirsdag d. 12. maj kl. 

12. 

19. maj. Tirsdag kl. 10 mødes vi ved Østerport station og Annie og Beth vil guide os rundt på 

Østerbro og visse os spændende steder. Vi søger for sandwichs. Husk egne drikkevare. Turen er 

ikke for dårligt gående. Tilmeldingsfrist inden fredag d. 15. maj kl. 12. 

20. maj. Onsdag (bemærk onsdag) kl. 10 mødes vi ved Ofelia Plads og går en tur gennem Langlinje 

og Kastellet. Vi sørger for kaffe/te og kage. Husk eget kaffekrus og vand. Tilmeldingsfrist inden 

mandag d. 18. maj kl. 12. 

26. maj. Tirsdag kl. 10 mødes vi ved Frederiksberg runddel v. Storm P museet. Vi går en tur i 

Frederiksberghave og Haveselskabets have. Vi sørger for sandwich og kage. Husk egne drikkevare. 

Tilmeldingsfrist inden tirsdag d. 19. maj kl. 12. 



28. maj. Torsdag kl. 10 mødes vi ved DR metro st. og går en tur gennem Amager fælled, hvor vores 

tidligere Tivoli-gartner Jonas, vil fortælle lidt om de forskellige gartnerprojekter de laver på 

fælleden. Vi sørger for sandwich og kaffe/te. Husk eget kaffekrus og vand til turen. Tilmeldingsfrist 

inden onsdag d. 20. maj kl. 12. 

2. juni. Tirsdag kl. 10 mødes vi på Christianshavnstorv, hvor Sussie og Inger vil guide os rundt og 

vise os nogle hyggelige steder. Vi giver en is Tilmeldingsfrist inden torsdag d. 28. maj kl. 12. 

4. juni. Torsdag kl. 10 mødes vi på hovedbanegården v. Matas/under uret. Vi går en tur gennem 

Vesterbro og ser Stjerneradio forretningen, fra 2. verdenskrig og høre lidt historie. Frokost og 

drikkevare for egen regning. Vi spiser evt. frokost i Absalon kirken. Tilmeldingsfrist inden fredag d. 

29. maj kl. 12. 

Af kommende sommerture har vi bl.a. skovtur, frokost og hygge v. Astas skønne hus i skoven, 

Besøg i Connies hyggelige kolonihave v. Kløvermarken, guidet tur til dragørfortet , rundvisning på 

Hotel SP34, tur til Mæsktårnet, heldagstur med fuld forplejning til Bents spejderhytte, ginsmagning 

i Bobs have/eller i Husets gård og selvfølgelig de ture som vi gik glip af, da alt blev lukket ned: 

Pigeskolen fra 1859, tur til Axelborg kuppel, foredrag og film ”Fædre og sønner”, rundvisning i 

”Kjæden” – en af Københavns ældste loger, ”Dronningerunden”- historisk byvandring med Torben 

Frandsen, og vi glæder os selvfølgelig til, at kunne fortsætte med vores kreative grupper: 

gymnastik, malerworkshop, hobbyværksted, filmproduktion og masser af film i vores hyggelige 

biograf. 

God dag og på gensyn 

 

 

 


