Julearrangement 2017
Lørdag den 25. november 2017 kl. 10.30
Rundvisning på Politimuseet og
Julefrokost på Nørrebro Bryghus.

Vi mødes ved indgangen ved Politimuseet kl. 10:30
Politimuseet
Fælledvej 20
2200 København N
Rundvisningen varer ca. 2 timer.
Få en helt unik oplevelse, når en pensioneret betjent viser jer rundt på Politimuseet
Dyk ned i politiets historie på en anderledes og spændende måde, når en pensioneret betjent
fortæller om korpets oprindelse i 1600-tallet, opgaver og udfordringer med opklaring og
efterforskning gennem tiderne, samt nogle af danmarkshistoriens mest berømte og berygtede
kriminelle. Betjenten vil i løbet af rundvisningen komme med anekdoter og små historier om
oplevelser fra sin egen tid i korpset, hvilket gør rundvisningen både personlig og enestående.
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Frokost på Nørrebro Bryghus kl. 13:00 – 16:30
Nørrebro Bryghus
Ryesgade 3
2200 København N
Bryghuset
Nørrebro Bryghus åbnede dørene i 2003 og var fra starten et fyrtårn i den danske ølkultur,
som voksede sammen med bryghuset. Nørrebro Bryghus har været med til at flytte
danskernes holdning og grænser til øl. Mange gæster har besøgt huset og har gennem årene
oplevet fremragende øl og store smagsoplevelser.
Vores brygger Emil Rosendahl Jensen brygger øl med inspiration fra både den belgiske,
tyske, engelske og navnlig den amerikanske brygkultur. De helt unikke
og eksperimenterende øl kan kun smages på restauranten eller i baren i Ryesgade på
Nørrebro, hvorimod de mere klassiske øltyper produceres både til restauranten og til flaske.
Mad og øl kombineres, så det giver en helhedsoplevelse for gæsten. Øl og årstider er
omdrejningspunktet for køkkenet med inspiration fra det nordiske køkken. Menuen tilpasses
de mange smagsoplevelser i øl, malt, humle og krydderier.
Inklusivt i arrangement:
Rundvisning / Indgang
3 stk. smørrebrød
2 genstande
Kaffe/The og dessert.
Tilmeld dig senest fredag den 10. november 2017 til linda.fischer@dhl.com tlf. 25121099
Pris pr. medlem:
Pris pr. ledsager:

Gratis
Kr. 250,00

Transport Aalborg/Nordenfjords :
Transport øvrige Jylland/Fyn :

Reg.nr. 6735 Konto nr. 1064422
HUSK NAVN
Tilskud pr. medlem Kr. 600,00
Tilskud pr. medlem Kr. 400,00

Gæster fra Jylland/Fyn : For deltagere i 90 års dagen for Transportkompagniet Nords stiftelse
torsdag den 23. november 2017 kl.15:00-18:00 samt i Hedorfs Seniorforenings julearrangement
den 25. dækker Hedorfs Seniorforening kr. 500,00 af udgifterne for overnatning mod kvittering.
Med venligs hilsen
Bestyrelsen
Hedorfs Seniorforening
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