Julearrangement 2011
Lørdag den 26. november 2011 kl. 10.30

Carlsbergs historie &
Frokost i Hansens Gamle Familiehave
Vi mødes på Carlsberg Besøgscenter & Husbryggeriet Jacobsen kl. 10.30, Gamle Carlsberg Vej
11, 1799 København V
Verdens største flaskesamling, ølproduktion før og nu, Carlsbergs spændende historie om familien
Jacobsen, hestestalden med de store jyske heste, smagsprøver i baren og meget mere kan
opleves, når vi besøger Carlsberg.
Turen gennem udstillingen foregår på egen hånd og giver dermed mulighed for at fordybe sig i det,
som findes mest interessant; det kunne være Carlsbergs tidslinie, den imponerende dampmaskine,
kælderen med spirekasserne, bødkerens værksted, borgerstuen, hvor Carlsbergs ansatte holdt
deres pauser eller det gamle bryghus, hvor der blev brygget øl fra 1847-1906.
Turen slutter på 1. salen i Husbryggeriet i Bar Jacobsen. Herfra er der et fint vue over Bryghusets
kobberkedler og tappehallen i stueetagen. I tilknytning til Bar Jacobsen ligger Carlsbergs
nye duftrum med 20 forskellige aromaer. Ud fra kombinationen af favoritdufte er det muligt, måske
med hjælp fra en af de professionelle bartendere, at vælge favoritøllen i baren.

Kl. 12.40 går turen videre, bus nr. 18 (2 stop) eller 20 minutters gåtur gennem Søndermarken til :
Hansens Gamle Familiehave, Pile Allé 10-12, 2000 Frederiksberg
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Kl. 13.00 Frokost i Hansens Gamle Familiehave
På Frederiksberg, i det smukke havekvarter, tæt på Frederiksberg Slot, midt i en oase af
seværdigheder, finder man Hansens Gamle Familiehave.
Hovedhuset i haven fra ca. 1623 beboedes af ansatte fra slottet. I 1850 fik kongelig materielkusk
M. Hansen af Kong Frederik d. 7 kongelig bevilling, og som skrevet stod "til almuens glæde" at
sælge kaffe og thevand samt mælk og fløde over halvdøren, og derved var Danmarks ældste
familiehave skabt. Det lille traktørsted betalte årligt til kongen den nette sum af kr. 24 i afgift. Efter
et par år gaves ligeledes bevillingen til at sælge bayersk øl. Stærk spiritus som brændevin og
cognac måtte stadig ikke sælges, men gerne indtages, hvis medbragt, og mod en afgift.
På grund af havens lidenhed og serveringen døbes den snart "thevandshusene" eller
"Pusteørerne".
Disse "bedesteder" blev hurtigt et populært mødested for det bedre borgerskab, der her omgikkes
kendte udøvere af skjønne kunster, således mødte Holger Drachman her under hylden sin fru
Edith første gang.
Listen over kendte gæster er alenlang, men især én tabte sit hjerte til haven, Robert Storm
Petersen, der i dag har sin egen statue i haven, skåret i havens ældste elmetræ af kunstneren Ole
Bülow i 1998.

Det vil glæde os at se dig til Hedorf Seniorforenings julearrangement, der denne gang afholdes en
lørdag. Som sædvanligt er ledsagere også velkomne.
Vi håber på, at der kommer rigtig mange af vores tidligere kollegaer, som vi endnu ikke har set til
vores arrangementer.
Tilmeld dig senest tirsdag den 1. november 2011 til Linda.Fischer@dhl.com tlf. 24293066
Pris pr. medlem:
Pris pr. ledsager:

Gratis
Kr. 200,00

Transport Sjælland og ikke medlemmer :
Transport Aalborg :
Transport øvrige Jylland/Fyn :

Reg.nr. 6735 Konto nr. 1064422
HUSK NAVN
Er for egen regning.
Tilskud pr. medlem Kr. 600,00
Tilskud pr. medlem Kr. 500,00

Frokost inkl. 1. øl, snaps & Kaffe/The
Marineret Sild, krydder sild, fersk røget laks, fiskefilet med remoulade, røget ål med røræg,
Sylte med rødbeder, flæskesteg, andesteg og frikadeller med hjemmelavet rødkål og surt,
Brie med druer, ris à l`amande med kirsebærsauce.
På gensyn
Med venlig hilsen
Hedorf Seniorforening
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