
 

Besøg i FN Byen 

torsdag den 30. januar 2020   

 

 

Kære alle F-4 medlemmer 

 

Første arrangement i det nye år går til FN Byen. Vi får en rundvisning i bygningen, ser på 

arkitektur og kunst samt får et kort foredrag om FN`s arbejde og om de forskellige FN 

organisationer, som har til huse i FN Byen i København.  

Besøget er gratis, og det kræves, at vores gruppe er på mindst 15 og max 25 deltagere, for at 

der kan gennemføres en rundvisning for os. 

Lyder det spændende, så tilmeld dig gerne hurtigt. 

Inden besøget skal der indsendes en liste over deltagernes fulde navn. Ved indgangen skal vi 

igennem et sikkerhedstjek som i en lufthavn, og alle skal medbringe billed-ID (pas eller 

kørekort) med det fulde navn, som I har opgivet til os ved jeres tilmelding. 

Program:   

Kl. 9.50   Mødes vi ved hovedindgangen Marmorvej 51, 2100 København 

                         

Husk ID 

Kl. 10.00 – 11.00       Guidet rundvisning  

            

Vi kan følges til restauranten med tog (et stop) – eller gå.  

Der er ca. 2,3 km. 

 

Kl. 12.00                  Frokost på Svane Pub, Strandvejen 10, 2100 København  

                                 

 

 

 

 

 



 

Frokost 

Svane Pub ligger tæt ved Svanemøllen St. og serverer traditionel dansk frokostbuffet til os 

for 40 kr. pr. person (særligt tilbud!).  

I lighed med de tidligere arrangementer betaler den enkelte selv for mad og drikkevarer - 

og medbring i den forbindelse enten kontanter eller benyt MobilePay, da vi får en samlet 

regning, og én af os lægger ud. 

 

Transport 

Der er 650 m fra Nordhavn St. til Marmorvej 51 

Gå mod syd på Østbanegade lige ud mod Gammel Kalkebrænderi vej 170 m. 

Drej til venstre ved Nordre Frihavnsgade gå 110 m 

Drej til højre, og følg Kalkbrænderihavnsgade 20 m 

Drej til venstre, og følg Marmorvej gå 300 m 

Hold til højre, og bliv på Marmorvej gå 19 m 

Hold til venstre, gå 39 m til Marmorvej 51 

 

Kører du i bil, er det muligt at parkere i P-kælderen mod betaling (kl. 08:00 – 17:00 for 

24,00 kr. i timen). 

 

 

Tilmelding til Elisa på mail: dabelstein52@gmail.com senest den 10. januar 2020. 

Husk: ”Først til mølle princippet”. 

   

Anfør, som tidligere nævnt, dit fulde navn på tilmeldingen og tilkendegiv samtidigt, hvis du 

ikke ønsker at deltage i spisning.  

Ved afbud på dagen gives besked til Birgit på tlf. 23 23 43 17. 

 

 

Vi glæder os til at se jer til arrangementet i FN Byen! 

 

Venlig hilsen 

 

Birgit Fixen, Elisa D. Krüger og Conni E. Carlsson 

 

 

 

Kommende datoer: 

 

Vær opmærksom på kredsens ordinære generalforsamling d. 4. marts 2020. 

 

Næste F-4 arrangement forventes at blive i april i uge 17. I hører nærmere, når aftalen er på 

plads. 

mailto:dabelstein52@gmail.com

