
København 

Nyhedsbrev, februar, 2013 

Arrangementsplan  

(Hvor intet andet er anført, er Dansk-Russisk Forening København arrangør og alle er velkomne – gratis adgang) 

 

Torsdag 14. februar kl. 19.30 
 
”Krim – Zarernes riviera og tatarfyrsternes palads” 
Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11  

 
Thomas Køllner fra ”Krim Rejser” fortæller om Krims historie, natur og kultur, ledsaget af 
flotte billeder. 
Thomas orienterer også om den rejse til Krim 4.-13. juni 2013, ”Krim Rejser” arrangerer i 
samarbejde med Dansk-Russisk Forening, og som tilbydes foreningens medlemmer til 
specialpris. 
 
 

 
Lørdag 02. marts kl. 14-18 
"Dansk-Russisk Kvindedag" 
Nabo Østerbro”, Odensegade 6, Østerbro  
 
Vi fejrer efter traditionen 8. marts, Den Internationale Kvindedag. Der er dansk- russisk buffet med lækkerier af fast og flydende art 
til rimelige priser.  
Festtaler:: Oplyses senere. 

 
Torsdag 21. marts kl. 19:30 
”Generalforsamling” (kun for medlemmer, der får indkaldelse per brev) 
”Nabo Østerbro”, Odensegade 6, Østerbro  

 
Torsdag 04. april kl. 19.30  
"En russer i Danmark" 
Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11 
En herboende russer fortæller om sit liv i Danmark. 
Foreløbigt program – se nedenfor. 
 

Torsdag 16. maj kl. 19.30  
"Den russiske NGO-verden" 
Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11 
Københavnsformand Asger Pedersen deltager 16-17 april 2013 i et NGO Forum i Skt. Petersborg og forsøger på den baggrund at 
tage temperaturen på det russiske civilsamfund. 
Foreløbigt arrangement – se nedenfor. 

 
Mødearrangementerne i april-maj er foreløbige, men nærmere detaljer om indhold, tidspunkt og sted m.m. 
fremsendes senere på mail eller kan rekvireres postsendt ved henvendelse til bestyrelsen. 
 
Lørdag 1. juni kl. 11:50 

 
”Dansk-Russisk skovtursudflugt til Dyrehaven” 
Vi mødes kl. 11.50 på Klampenborg station ved busstoppestedet for linie 388 (nordgående), busafgang kl. 
12.01. 
Vi står af ved Jægersborg Strandpark og spadserer ind på plænen mod  
vandet, hvor frokosten indtages. I tilfælde af kraftig østenvind søger vi dog ly under hvidtjørnene inde på 
Eremitagesletten. 

Medtag madpakke, vi bytter indbyrdes af de danske og russiske lækkerier. 
Bestyrelsen sørger for drikkevarer inkl. Vodka. 
Hvis kræfter, humør og vejr tillader det, slutter vi på Dyrehavsbakken med selvbetalt kaffe, æbleskiver og 

solbærrom. For vovehalsene gennem Dyrehaven til fods, for de fornuftige med strandvejsbussen tilbage til Klampenborg. 
Giv gerne forhåndssignal til formanden om deltagelse! 

 

 


