Byvandring, Politimuseet og Nørrebro Bryghus
tirsdag d. 15. september 2020
Kære alle!
Hermed invitationen til fraktion 4’s forårsarrangement, som nu bliver til et efterårsarrangement
– men mindst ligeså godt!

PROGRAM
Kl. 10:15

Mødes vi udenfor Politimuseet,
Fælledvej 20, 2200 Kbh. N.

Derefter skal vi opleve Nørrebro fra en helt ny vinkel, når
en pensioneret politibetjent tager os med ud i byrummet
og lader gaderne være kulisser til fortællinger fra
fortiden. Byvandringen er en blanding af kriminalsager,
politiets historie, bydelens historie og betjentens egne
erfaringer - alt sammen med udgangspunkt i Nørrebro.

Kl. 12:00

Besøg uden guide på Politimuseet, hvor vi har mulighed for at se nærmere på nogle
af de sager, som byvandringen har berørt.

Kl. 12:50

Spadserer vi til Nørrebro Bryghus i Ryesgade,
hvor vi skal spise frokost kl. 13.
I Nørrebro Bryghus er der et helt specielt og
spændende New York’er-miljø.
Bryghuset, der også er en anerkendt restaurant,
tilbyder at servere et indbydende
’frokostbræt’ med 3 stk. smørrebrød udvalgt af
køkkenet.
Hertil er der mulighed for at vælge blandt ca. 9
forskellige bryggede øltyper, alle fra ’huset’.

Byvandring og entré på museet betales af kredsen.

Frokosten betaler vi selv: 185 kr.
Hertil kommer drikkevarer:
Ølpriser – alt efter størrelse: 49 – 69 kr.

Ligesom ved seneste arrangement kan vi højst kan være 25 personer til den guidede tur, så
tilmelding sker efter ’først til mølle princippet’.

Transport (fra ”Furesøegnen”): Til Politimuseet, Fælledvej 20, Kbh. N.
Fx S-tog til Svanemøllen St. - Videre med bus 1 A mod Hvidovre – Stå af efter 8 stop ved Skt. Hans Torv –
Herefter 3 minutters gåtur.

Eller
S-tog til Nørreport St. – Videre med bus 5C mod Husum – Stå af efter 1 stop ved Ravnsborggade –
Herefter 7 minutters gåtur.

Fra Politimuseet til Nørrebro Bryghus, der ligger i Ryesgade 3, er der en afstand på ca. 250 m.

TILMELDING:
Senest tirsdag d. 25. august til Elisa på mail dabelstein52@gmail.com
Tilkendegiv venligst på tilmeldingen, hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen.

Vi glæder os til at se jer på en forhåbentlig dejlig septemberdag på Nørrebro!
Venlig hilsen
Birgit Fixen, Conni E. Carlsson og Elisa D. Krüger

