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8. februar 2017 
 
 
 

Indbydelse til besøg på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K 

Tirsdag den 14. marts 2017 

 
Rundvisningen er fordelt på 2 hold á 25 personer – begge hold besøger udstillingen 
”1950’erne”  
 

Hold 1 starter med rundvisning kl. 11:00 med efterfølgende frokost kl. 12:00 
 

Hold 2 starter med frokost kl. 12:00 med efterfølgende rundvisning kl. 13:30 
 
Som det ses ovenfor, samles vi til en fælles frokost kl. 12:00, som foregår i restaurant 
 

Café & Øl-Halle ”1892” i Arbejdermuseets kælder 
 
Restauranten er Københavns eneste fredede kælderbeværtning. De historiske lokaler er 
restaureret, og står som i året 1892, og restauranten bærer nu sit oprindelige navn. 
 
Foreningen byder på en frokostplatte inkl. 1 øl, vand eller et glas vin, øvrige drikkevarer vil 
- som sædvanlig - være for egen regning. 
 
Da der er begrænsning på antal deltagere pr. hold, sker tilmelding efter ”først til mølle 
princippet”. 
 
Tilmelding til dette arrangement kan ske pr. mail til foreningens sekretær Tom Rytlander 
tom.rytlander@privat.dk – eller ved at udfylde vedlagte slip. 
 
Tilmeldingen skal være Tom Rytlander i hænde senest mandag den 6. marts 2017. 
Husk venligst at melde afbud, såfremt du, efter at være tilmeldt, alligevel ikke kan deltage. 
 
 

Mange venlige hilsener 
Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
PS: Følg udviklingen, gå ind på foreningens hjemmeside: www.di-pensionist.dk 
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TILMELDING 

 

 

 

Sæt X 
 
 Ja tak, jeg vil gerne deltage i foreningens arrangement  
-------- på Arbejdermuseet tirsdag den 14. marts 2017 kl. 11:00 – hold 1 

Frokost kl. 12:00 
 
 Ja tak, jeg vil gerne deltage i foreningens arrangement  
-------- på Arbejdermuseet tirsdag den 14. marts 2017 kl. 13:30 – hold 2 

Frokost kl. 12:00 
     
 
 

 
Navn: ____________________________________________________________ 

(blokbogstaver) 
 
 
Din tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 6. marts 2017. 
 
Sendes til: 

Tom Rytlander 
Høje Gladsaxe 61, 6.tv. 

2800 Søborg 
 

 
Du kan inden for samme tidsfrist tilmelde dig ved at sende en e-mail til: 
 

tom.rytlander@privat.dk  
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