
Nyt om vores ture: 
Så er vi klar til ture igen, i skal melde jer til Helle pr. sms på telefon 60552353, eller på mail: 
samlingspunktindreby@outlook.dk 
Vi sætter jer sammen i små ’bobler’, som i skal holde jer til, i er velkommen til at ønske en i gerne 
vil i bobbel med (vi skal gøre vores bedste for at gøre alle tilfredse). I vil modtage en sms med 
mere info om tid og sted, hvor man mødes. I tilfælde af meget dårligt vejr, kan vi være nødsaget til 
at aflyse. 
Tag evt. selv madpakker og drikke med, da vi ikke ved om det bliver muligt at købe noget på 
turene. Husk at flere offentlige toiletter er lukket for tiden. VIGTIGT: tilmelding inden mandag d. 
8.2 kl. 10. 
Tirsdag d. 9.2. Mødes vi kl.10.30. ved Islands Brygge metrostation, bag universitetet vil vi servere 
et glas gløgg (tag selv et krus med) og lidt chokolade. Derefter vil der være mulighed for en tur på 
Amagerfælled/Islands brygge. 
Torsdag d. 11.2. Vi mødes på Charlottenlund station kl 10.30. Herfra går vi igennem Forstbotanisk 
have og forbi Charlottenlund slot og en tur langs strandvejen til Klampenborg station. På vejen 
passerer vi et 800 år gammelt træ (ca. 5 km). 
Tirsdag d. 16.2. Vi mødes under Bellacenter metrostation kl. 10.30. Herfra går vi igennem den nye 
Ørestad og en tur over fælleden til 8 tallet, herfra slutter turen ved Vest Amager metrostation ca. 5 
km. 
Torsdag d. 18.2. Vi mødes på Emdrup station kl. 10.30. Vi går ad Bispebjerg Parkalle til 
moseområdet, her går vi en tur rundt omkring Utterslev mose, en tur på ca. 6 km. (Hvis turen er 
for lang, vil det være muligt at tage bus 2A). For dem der vil/kan gå længere 9 km, kan man gå 
under motorvejen og rundt om mosen. 
Tirsdag d. 23.2. Vi mødes ved Carlsbergs station kl. 10.30. og går en tur på Vester kirkegård. 
Torsdag d. 25.2. Vi mødes foran Irma ved Nørreport station kl. 10.30, herfra går vi en tur i 
Ørstedsparken og Kongens have. 
Tirsdag d. 2.3. Vi mødes ved Klampenborg station kl.10.30. Derefter går vi tur i Dyrehaven. Vi 
Vandrer enten direkte til Eremitageslottet eller via Ulvedalene (smuk tur godt 1 km længere). Ca. 
6 eller 7,5 km. Videre mod Rådvad og ad Mølleåstien til Lundtoftevej/motorvejen og med bus 
150S mod Nørreport. 
Torsdag d. 4.3. Vi mødes 10.30. ved Inderhavnsbroen på Christianshavner siden, vi går tur 
omkring Holmen og Refshaleøen. Dem der har mod på en længere tur kan gå videre til 
Amagerbakke. 
Tirsdag d. 9.3. Tur til det hyggelige Køge, vi mødes på Køge station kl. 10.30, mere information 
senere. 
Torsdag d. 11.3. Vi mødes ved Svanemøllen station kl.10.30 og går langs strandvejen til 
Charlottenlund fort. 
Tirsdag d. 16.3. Vi mødes ved Lille Langebro ved Blox kl.10.30. Herfra går vi gennem byen til 
Amaliehaven og Kastellet. 
Torsdag d. 18.3. Vi mødes på Dragør torv foran Irma kl.10.30 og går en tur gennem det hyggelige 
gamle Dragør og ud til Dragørfortet. 
Tirsdag d. 23.3. Vi mødes på Lyngby station kl. 10.30 og går langs Lyngby sø til Nybro Kro over 
broen og Mølleåstien tilbage til Lyngby S-tog. Turen kan udvides ved at gå langs søbredden på 
tilbagevejen. 
Torsdag d. 25.3. Tur til Amager strandpark, vi mødes ved Amagerstrand metrostation kl.10.30. 
Mandag, tirsdag og onsdag d. 29/30/31, har vi lejet Helligåndshuset, hvor Samlingspunkt Indre By 
har åbent hus og alle medlemmerne har mulighed for at få udstillet deres kreative værker. 
 


