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Du og din ledsager inviteres til Hedorfs Seniorforening`s  

Første arrangement i 2014 

 

Besøg og rundvisning i Folketinget & Frokost på Kanal Cafeen 

 

Mandag den 20. Januar 2014  kl. 11.00 

 

Det er ”Først til Mølle” 

Da der kun plads til 28 deltagere til rundvisningen i Folketinget. 
 
 
Program :  Velkomst   11.15 – 11.30 
  Omvisning    11.30 – 12.00 
 
Kom i god tid, mød op ved Folketingets besøgsindgang ved den store trappe i 
Rigsdagsgården. Christiansborg. Her skal i igennem et sikkerhedstjek. 
 
På www.ft.dk kan i se, hvad der sker i Folketingssalen og læse mere om Folketingets 
arbejde og Christiansborg slot. Hjemmesiden indeholder også en række informations- og 
undervisningsmaterialer. 
Folketinget, Christiansborg – 1240 København K 
 
  Frokost på Kanal Cafeen kl. 13.00 
Ofte siges det "hvis bare væggene kunne tale...", og det kan de på Kanal Cafeen.  
For der er spækket med billeder helt fra Bryderklubbens tid i Frederikholms Kanal i 
begyndelsen af århundredet, hvor de store fyre står store og mægtige, dekoreret med 
medaljer, til billeder af skuespillerne bag Lise Nørgaards tv-serie, Matador.  
Alle billeder er doneret af cafeens stamgæster gennem tiden. Og som et charmerende træk 
hænger alle billeder skævt. Dette skyldes ikke et påfund, men rystelserne ude fra bilernes 
rullen over de toppede brosten. Kanal Cafeen har været åben siden 1852 og siden da 
jævnligt haft besøg af naboerne på Christiansborg. Dengang var det staldkarlene, og i dag 
er det Folketingsmedlemmerne, der kommer på cafeen.  
Frederiksholms Kanal 18, - 1220 København  
 
Arrangementet er gratis for medlemmer & 200 kr. for ledsager. 
Transport er for egen regning. 
Indbetaling for ledsager :  Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422  HUSK NAVN 
 
 
Tilmelding senest fredag den 11. januar 2014 på mail til Preben Poulsen eller Keld Walthing 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Hedorfs seniorforening 

http://www.ft.dk/

