
Fraktion 4´s forårsprogram 2019. 

Dagene længes og om vinteren strænges er ikke til at vide, men vi ved, at når vi når marts, er det forår, og 

lysten til at komme ud og opleve melder sig. Derfor skal I allerede nu have forårets program. 

Tirsdag d. 26. marts skal vi besøge Den Russisk Ortodokse Kirke i Bredgade i København.  

Den Russisk Ortodokse Kirke, Skt. Aleksander Nevskij Kirken, har sit navn efter Kejser Aleksander d. 3., som 

var gift med Chr. IX´s datter Dagmar, senere kejserinde Maria Fjodorovna.  

Dagmar konverterede ved sit giftermål med tronfølgeren Aleksander til den Russisk Ortodokse Kirke, og 

som kejserinde udtrykte hun ønsket om at have en kirke i København at besøge, når hun var i Danmark, i 

stedet for det kapel, hun ellers havde haft.  

Den russiske regering gav 300.000 guldrubler til et stykke jord i Bredgade, og 

Aleksander III, der blev kaldt ”Fredskaberen”, gav 70.000 guldrubler til opførelse af 

kirken. 

Vi vil blive guidet gennem kirken, dens historie og historien om den danske prinsesse, 

der blev kejserinde i Rusland. 

Vi mødes ved kirken i Bredgade kl. 10.45 d. 26. marts. 

Vi spiser på Restaurant Toldbod Bodega, Esplanaden 4, 5 minutters gang fra kirken. 

Fra menukortet kan I vælge mellem : 

1.”Daniel Letz´ skotsk kvalitetslaks serveret med dugfrisk dild, grønne asparges og citron kr. 128”, eller 

2.”Rugmelsstegt fiskefilet serveret med grov hjemmelavet remoulade, citron og brød kr. 98”. 

Tilmelding med nr. 1 eller 2, hvis ikke frokosten frameldes senest d. 19. marts. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Onsdag d. 15. maj går turen til Carlsberg. 

                                         Carlsberg fortid, nutid og fremtid. 

I 1838 smagte I. C. Jacobsen bayersk øl for første gang. Det blev startskuddet til den 

fantastiske rejse Carlsberg har været på lige siden. 

Rundvisningen er en tidsrejse. 

Vi mødes på forpladsen ved den nye s-togstation der er i tilknytning til Carlsberg. 

Der er parkering ved Vestre Kirkegård, foran Nordre kapel på kirkegården, og på 

Vestre Kirkegårds Alle, der ligger lige overfor Carlsberg. 

Efter rundvisningen spiser vi på Restaurant Bjælkehuset i Søndermarken, Valby 

Langgade 2, 2500 Valby. 

Tilmelding incl. frokost til rimelig pris senest d. 8. maj. 



Onsdag d. 12. juni  

Turen går til Frederikssund for at se og høre om brobyggeriet af Kronprinsesse Marys bro. Vi har guide fra 

kl. 10-12.  

I vil få nærmere oplysning om mødested og spisested senere. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Tilmelding til turene til: 

 Lisbeth Braat, lisbeth_braat@yahoo.dk eller mobil: 53545655 

Ellen Kai-Sørensen, ellenks@live.dk eller mobil 42800372. 

_______________________________________________________________________________________ 
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