
FORÅRSUDFLUGTEN
Lørdag den 16.maj 2020 til København.

Vi besøger først den imponerende Grundtvigs kirke på Bispebjerg. Formiddagskaffen drikkes sandsynligvis på 
pladsen foran kirken. 

  

Derefter går turen ind til centrum til Arbejdermuseet, hvor vi spiser frokost i museets restaurant ”Ølhalle”.
Det er en rigtig kælderbeværtning med smørrebrødsbuffet og en lille genstand – alt sammen i den gode gamle stil – 
her er der ikke noget pjat med nyt nordisk køkken! 
Der er bestilt omvisning i afdelingen ”Familien Sørensen”, hvor vi besøger en lejlighed beboet af en familie med 8 
børn. Udstillingen viser os en arbejderfamilies liv, som det udfoldede sig 1885-1990. Efter mange flytninger og med 
en voksende børneflok fandt familien endelig i 1919 deres drømmelejlighed, en toværelses på Østerbro. Nogle af 
børnene flyttede faktisk aldrig hjemmefra, men overtog forældrenes bolig. Den sidste af børneflokken, datteren 
Yrsa, skænkede lejligheden til museet, da hun selv måtte på plejehjem i 1990. Lejligheden er nu genskabt og står 
stort set uændret som den så ud i 1915.
Vi bliver delt i to grupper til omvisningen, den første gruppe bliver vist rundt, mens den anden gruppe besøger de 
andre afdelinger i museet og omvendt. Hver omvisning tager knap en time.
Derefter kører vi til Refshaleøen, hvor vi drikker eftermiddagskaffe under halvtaget på restaurant Lynetten. 
Nogle kan måske huske stedet fra en tidligere tur, bagefter fortsætter vi til Amager skibakke, som er bygget 
ovenpå/udenpå det store forbrændingsanlæg. Nu er den åbnet og tiltrækker mange mennesker. Vi tager elevatoren 
til toppen for at nyde udsigten over byen og beundre eventuelle skiløbere, inden turen går hjemad igen.

PROGRAM
Afgang fra Køgevej 41 kl 9.00
Grundtvigs kirken ca kl 10-11
Arbejder Museet 11.30- 15.
Restaurant Lynetten 15.45- 16.15
Skibakken 16.30 – 17.00
Hjemme på Køgevej 41 i Ringsted senest kl. 18

Prisen for denne tur med bus, entré, omvisning, frokost og to gange kaffe med kage er kr. 550,- for medlemmer og 
kr. 650,- for ikke medlemmer. Drikkevarer betaler man selv.    
                                                                                                                                                                                                                  
Pengene bedes indbetalt forud til Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. nr. 9888 konto nr. 0000340561 med angivelse af 
navn og adresse, eller via MobilPay 31946.  (der kan også betales kontant i bussen)

TILMELDING senest d. 6. maj til:
Kasserer Bent Mejer-Larsen tlf. 22716067  MAIL: mail@ringsted-museumsforening.dk 

HUSK tilmelding hurtigt, da der er begrænset antal pladser.

Venlig hilsen BESTYRELSEN


