Beretning byture 2017

Januar 2017:
Turen gik til Bakkehuset på Rahbeks Alle, Frederiksberg C. Som vanligt startede vi på
Ballerup Station,
Hvor vi tog toget kl. 10.
Vejret var ikke helt med os, der var lidt småregn og slud i luften, men humøret var
højt hos alle.
Vi gik langs banen fra Valby station og ned til Rahbeks Alle hvor vi havde bestilt en
guidet rundvisning i Bakkehuset.
Rundvisningen var helt fantastisk, og kan godt gentages. Det blev fortalt at man var i
gang med at udvide til noget udstilling på 1. sal. Et besøg der igen kan komme på
tale.
Deltage i alt: 14 personer.

Februar 2017:
Turen gik til Københavns Domkirke i Nørregade. Igen med tog fra Ballerup Station,
hvor vi alle var i godt humør, så snakken gik allerede mens vi ventede på toget.
Vi fik en fantastisk omvisning i Domkirken, det kan kun anbefales at man deltager i
vores byture.
Vi spiste efterfølgende samlet i Dalle Valle i Fiolstræde. Stedet er godt og til rimelige
priser.
Deltagere i alt: 10 personer.

Marts 2017:
Turen gik til Kofoeds Skole på Amager. Det var en fantastisk oplevelse med en stor
øjenåbner, så os der var forhindret har en gentagelse til gode om nogle år.
Vi spiste på stedet til billige penge.
Deltage i alt: 19 personer.

September 2017:
Turen gik til Nyhavn hvor en guidet tur om Slavernes fodspor ventede os, guide Kim
Greiner, som er helt fantastisk til at fortælle. Vi var igen uheldige med vejret, regn
og blæst gjorde os ret våde, men turen rund i det indre København ved Amalienborg
og Nyhavn var en stor øjenåbner.
Vi spiste i Restaurant Ofelia i Skuespillerhuset. Havde på forhånd bestilt maden, så
den kom rimeligt hurtigt.
Deltagere i alt: 21 personer.
Oktober 2017:
Vi havde rundvisning i Frederiksberg Have, med guide Kim Greiner, meget
spændende tur som godt kan gentages engang ved forårstid. Vi slutte oppe ved
Frederiksberg Slot, og blev enige om at prøve at få en rundvisning på slottet, det er
kun efter kl. 16 og i weekender, men alle var enige om at de gerne ville med hvis det
blev muligt.
Vi spiste frokost samlet på Belis Bar, som ligger i kælderen til Frederiksberg Rådhus.
Godt sted med god mad og udmærket betjening.
Deltagere i alt 21 personer.

November 2017:
Hanne Hoffmann havde booket en rundvisning på AFUK, Akademiet for Utæmmet
Kreativitet, et spændende hus med flere forskellige funktioner, hvor man bl.a.
lægger vægt på at alle deltager i alt, det betyder at man rydder op efter sig, gør rent,
taler pænt til hinanden osv. Vi havde en rundvisning på ca. 1½ time, som afsluttedes
med en kop kaffe.
Vi havde efterfølgende bestilt bord til frokost på Tove Ditlevsens minde. Et sted vi
godt kan anbefale, der var rigeligt mad, og det var dejligt friskt.
Deltagere i alt 23 personer.

Ekstratur i November 2017:
Som nævnt tidligere var der stor stemning for Frederiksberg Slot, og det blev muligt
at få en rundvisning der søndag den 26. november 2017.

