seniorklubben

gladsaxe rådhus
Historisk vandring – på Bakken, ny indbydelse

Torsdag den 2. juni 2022 kl. 11.00
Tag med på en historisk vandring på Bakken. Hør Bakkens mere end 400 år gamle historie,
bl.a. Bakkens Pjerrot, Professor Tribini, Kirsten Piils Kilde – hvor syge gennem århundrede
har valfartet til, for at drikke af vandet. Vi inviteres også inden for i Rutschebanens
”allerhelligste”. Historiefortæller er Jørn Sigurdsson, som er opvokset, og stadig bor på
Dyrehavsbakken, hvor han og familien driver en række af Dyrehavsbakkens forlystelser og
spisesteder.
Efter vandringen er vi gæster i Café Elverdybet. Her serveres en lækker frokostbuffet
inklusive en genstand. (øl, vin eller vand).

Praktiske informationer:
Tidspunkt: torsdag den 2. juni 2022 kl. 11:00
Mødested: Peter Lieps hus (foran). Ca. 700 m fra Klampenborg station, eller 400 m fra
Bakkens P-plads.
Evt. transport i hestevogn fra stationen til Peter Lieps hus er for egen regning.
Pris: medlemmer 225,- kr. ægtefælle 250,- kr. Inklusive guidet rundtur, frokost og én
genstand.

Vigtigt:
Max 60 deltagere, så ”først til mølle” er gældende.
Vandringen varer ca. en time, og efter frokosten er tiden til ”fri” disposition.
Turen egner sig ikke til dårligt gående.
Bindende tilmelding senest torsdag den 19. maj 2022

Vi gør opmærksom på, at medlemmer har første prioritet og evt. ægtefællers deltagelse meddeles
efter den 19. maj 2022.

Tilmelding og betaling kan ske på følgende måder:
A. Tilmelding via seniorklubbens mail seniorklubglxraadhus@gmail.com.
B. Telefonisk tilmelding ved at ringe på mobil: 20 96 07 08
Betaling overføres via netbank til konto 5332 - 0245110, Arbejdernes landsbank, Gladsaxe
afd. Søborg Hovedgade 193, 2860 Søborg.
Undtagelsesvis betaling kontant på dagen. Husk at notere på tilmeldingen, hvis der betales
kontant.

Husk tydelig afsender på overførslen. Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt,
når din betaling er registreret i banken.

De bedste seniorhilsner
Seniorklubben Gladsaxe Rådhus
Formanden

