Krifas seniorklub
i Hillerød
Forår 2019
Seniorklubben er for kunder i Krifa, som er fyldt 62 år. Der er ingen
øvre aldersgrænse.
Vi hygger os og oplever spændende ting sammen. Det kan være
foredrag, udflugter eller besøg på virksomheder.
Venlig hilsen
Krifa Hillerød

Arken

Skovvej 100, 2635 Ishøj
Torsdag den 10. januar kl. 14.00
Udstilling med fantastiske billeder af
Vincent van Gogh og J. F. Willumsen
Entré: kr. 135,Vi drikker kaffe i cafeen for egen regning

krifa.dk

Foredrag

Torsdag den 21. februar kl. 14.00
Selwa kommer og fortæller og viser billeder fra hendes
flugt som flygtning fra flygtningelejren i Syrien til et ukendt
sted – som blev Hillerød.
Mødested: Kristelig Fagforening, Torvet 4, Hillerød
Kaffe/kage: kr. 30,-

Frederiks Kirke (Marmorkirken)

Frederiksgade 4, 1265 Køb. K
Torsdag den 21. marts kl. 15.00 (BEMÆRK TIDSPUNKT)
Vi starter med at mødes og drikke kaffe i cafe Mormor, Bredgade 45
for egen regning, da vi først kan komme op i tårnet i
kirken kl.16, hvor vi får en rundvisning
Entré: gratis

Jægerspris Slot

Slotsgården 20, 3630 Jægerspris
Torsdag den 25. april kl. 14.00
Vi får en rundvisning i Frederik d. VII og Grevinde Danners bolig.
Entre: kr. 40,Vi drikker kaffe i Cafe Danner for egen regning.

Kronborg Slot

Kronborg 2c, 3000 Helsingør
Torsdag den 16. maj kl. 14.00
Frederik den 2. slot, hvor han indkasserede formuer på Øresundstolden.
Man kan også besøge den danske sagnhelt Holger Danske under Kronborg
Entre: kr. 80,Vi drikker kaffe et sted i Helsingør for egen regning

krifa.dk
Nivaagaards Malerisamling

Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå
Torsdag den 13. juni kl. 12.00 (BEMÆRK TIDSPUNKT)
Vi skal se en spændende udstilling med revolutionerende britisk
design af William Morris
Entre: kr. 60,Ca. kl. 13 spiser vi en frokost i cafeen kr. 145,- + drikkevarer
for egen regning.
Bagefter kan man gå en tur i den dejlige Rhododendrunpark.
PS: Priserne er ca. priser, da nogle af dem kan være steget, siden programmet
blev lavet.

Tilmelding:

Tilmeld dig senest 1 uge før hvert arrangement til:
Helene Kondrup – mobil 60653483 el. mail helenekondrup@gmail.com
Annette Nielsen – mobil 23923729 el. mail ettenna@live.dk
Tilmelding er bindende

