
                     
 

 
Hedorfs Seniorforening 

Generalforsamling og sommerarrangement  
 

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 10:15 
Nordeuropas største akvari m er mere end blot20.000 dyr og syv mio. liter 

 
Besøg og rundvisning på Trekroner Fortet 

samt generalforsamlig og frokost på restaurant Trekroner Fortet. 
 

Skriv venligst om du enten KUN deltager til generalforsamlingen eller til hele arrangementet. 
      

Vi mødes ved Kvæsthusmolen, ved skuespilhuset kl. 10.15 
Vi sejler kl. 10:30 til Trekroner Fortet 

 
 

Program 
 

Kl. 10:30   Vi sejler til Trekroner Fortet 
Kl. 11:00-12:15  Rundvisning på Trekroner Fortet 
Kl. 12:30-13:00     Generalforsamling på Trekroner Fortet, lokale, Sønderfløj 
Kl. 13:00-15:45    Frokost – Lokale, Sønderfløj 

 Kl. 16:00   Vi sejler retur til Kvæsthusmolen 
 

 

 

 



 

 

OM TREKRONER FORTET 

Trekroner Fortet er en ø med kant ved indsejlingen til Københavns havn. Placeret mellem himmel 

og havn med udsyn, udsigt og frie fugle. Bygget op af hemmeligheder, historie, natur og kultur. 

Præget af dygtige kokke, gastronomi og gode vine. Og skabt til søslag, romantik, musik, møder, 

middage, fester og kurser. Alt dette, og meget mere, finder du på den lille ø, der er helt sin egen.  

EN KORT HISTORIE 

I dag tager vi varmt imod besøgende fra hele verden, men for 300 år siden var øen et søfort, der 

med 24 kanoner skulle forsvare København for enhver pris. Da freden sænkede sig, blev Trekroner 

Fortet det helt store udflugtsmål for københavnerne – blandt andet for at de kunne nyde udsigten til 

København. Nu gemmer den gamle, rå kasematbygning i sit pittoreske forfald på mange 

spændende historier om søslag og kanoner. Og udsigten, den er stadig god. Trekroner Fortet er 

fredet og drives af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  

 
Pris pr. medlem: Gratis 
Pris pr. ledsager: kr. 300,00   
Indbetaling   Reg. nr. 6735  konto nr. 1064422 – HUSK NAVN 
      
Transport Aalborg:               Tilskud pr. medlem kr. 700,00 
Transport øvrige Jylland / Fyn:   Tilskud pr. medlem kr. 600,00 
 
Tilmelding senest den 03.maj 2017 på mail linda.fischer@dhl.com eller på  
tlf. 43489506 – 25121099. 
 
 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hedorfs Seniorforening 
Bestyrelsen 
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