
Københavnertræf 28. - 30. april 2019 

Hvornår så du sidst en rumraket? Besøg på Københavns Rådhus og i Folketinget. 

Maks. deltagertal 60 personer – dog maks. 30 i Folketinget (kan måske øges) 

 

Program: 

Umiddelbart efter Forårstræffet i Farum Arena kører vi til Stavnsholt renseanlæg (Sommervej 20, i Farum, N 

55° 48’ 46,2”, E 12° 24’ 20,5”), hvor vi tømmer potten og får frisk vand. Vi skal være lidt kvikke her, for at nå 

det alle sammen inden næste programpunkt. Her har vi brug for en frivillig, der kan sørge for at lukke lågen 

efter at vi har tømt/fyldt. 

Efter at have tømt/fyldt, kører vi til Refshaleøen, hvor vi parkerer camperne (55°41'35.1"N 12°37'04.3"E) og 

placerer vores parkerings-dagskort i forruden (vi køber ét til søndag og ét til mandag). 

Indtag frokosten (egen mad) undervejs, så vi er klar til: 

Søndag 28/4, 15.00 – ca. 16.30: Besøg hos Copenhagen Suborbitals, max. 60 personer. (Refshalevej 183A, 

1432 København, 55°41'27.5"N 12°36'55.3"E, https://copenhagensuborbitals.com/ ), hvor Mads Stenfat vil 

fortælle om raketbygning, forsøg, opsendelse og erfaringer. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål. 

Søndag aften er til fri disposition. Man kan f.eks. tage ind til København (bussen går hver 7. min 3-400 m 

væk), gå over i Restaurant Lynetten, 400 m væk, der har et almindeligt spisekort og en ”dagens ret” til 89 kr., 

hente en pizza eller spise selv og hygge i og ved bilerne på pladsen. 

Initiativer fra deltagerne til udflugter/oplevelser i København søndag aften er velkomne. 

 

Mandag lidt over kl. 9 lader vi camperne stå på Refshaleøen og tager kl. bussen (husk jeres rejsekort! ellers 

kan billetter købes i bussen for kontanter) til Københavns Rådhus, hvor vi skal være lidt før kl. 10: 

Mandag d. 29/4 kl. 10.00 – 11.30 Rundvisning på Københavns Rådhus  

Her vil vi blive vist rundt og få sjove historier om Rådhuset og Hovedstadens ledelse gennem tiderne. Af 

planlægnings- og prismæssige hensyn, har vi valgt at springe pandekagerne over. Vi vil få en ”sid ned pause” i 

Borgersalen, mens guiderne fortæller. 

Indtil rundvisning mandag eftermiddag i Folketinget er der fri tid i København og frokost efter eget valg. Der 

går bus fra tæt ved Rådhuset til nær Folketinget.  

https://copenhagensuborbitals.com/


 

Mandag eftermiddag: Besøg i Folketinget, Mødetid 14.00. Max. 30 personer (først til mølle). 
Mandag Kl. 14.30 – 15.15 besøger vi Folketinget, hvor der er bestilt rundvisning, Vi mødes ved Folketingets 
besøgsindgang ved den store trappe i Rigsdagsgården, Christiansborg, (55°40'32.4"N 12°34'51.1"E). Vi skal 
være der inden kl. 14.00, fordi vi skal igennem et sikkerhedscheck først. 
Der er desværre kun plads til 30 deltagere i fremvisningen i Folketinget. Skulle der være flere, der vil være 

med i Folketinget, vil vi forsøge at få en folketingspolitiker til at vise resten af holdet rundt, men om dette 

kan lykkes, afhænger i høj grad af, om der er udskrevet valg.  

 

Efter besøget i Folketinget er den planlagte del af træffet slut, og vi kan hver for sig eller sammen bruge lidt 

mere tid i København eller tage bussen tilbage til Refshaleøen, dog dækker dagskortet for mandag kun til 

midnat. 

Er vejret til det, vil vi køre til Amager Strandpark. Her er der toiletter og fine parkeringsforhold: N 55° 39’ 

01”  E 12° 38’ 44,5” hvor vi forhåbentlig kan afslutte i godt vejr. 

Prisen for hele træffet bliver: 

2 x dagskort parkering: 100 kr. – pr. camper 

Raketbesøg  75 kr./person 

Københavns Rådhus 80 kr./person 

Folketinget  gratis 

2 personer pr camper: 410 kr. 

1 person pr. camper: 255 kr. 

Tilmelding: 

På grund af påsken og leveringstiden af parkeringskortene er tilmeldings – og betalingsfristen: 14. april 

2019. 

Tilmelding til jj@dfac.dk med angivelse af medlemsnummer og navne 

Betaling på konto nr.: 7600 - 0001630433  - husk medlemsnummer og navn. 

På grund af reservationerne og bestilling af dagskort til parkering, skal deltagelse betales på forhånd, og 

refusion kan ikke forventes ved afmelding (vi vil dog naturligvis prøve, hvis framelding skyldes sygdom). 

 

Bemærk:  

Træffet gennemføres kun, såfremt mindst 16 personer tilmelder sig. Hvis der er større interesse end hvad, 

der er plads til på træffet, vil vi forsøge at gentage besøgene ved et senere træf. 

Træffets pris indeholder ikke mad/forplejning eller brug af bus/ transport mellem arrangementerne, det vil 

være en fordel at medbringe sit rejsekort. 

Inspiration til yderligere besøg i København: https://rejseblokken.dk/10-museer-med-gratis-adgang-

koebenhavn/  

Venlig hilsen 

Lejf og Jytte 
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