
TILBAGE I FÆLLESSKAB
PROGRAM

I kan invitere folk i jeres netværk med på disse ture.
I kan også udbede jer disse og andre ture arrangeret 
på et aftalt tidspunkt, hvis I har en håndfuld 
deltagere, som I vil invitere.

ÅBNE TURE PÅ PROGRAMMET MED BYVANDRING.NU
Disse ture er åbne for tilmelding for andre deltagere 
også.

Formidler
Foreningen

VESTERBRO 

– BOLIGER, BAGGÅRDE OG SAMMENHOLD

Vesterbro udviklede sig fra en forstad med slagtere, 

værtshuse og underholdning til et tæt befolket 

arbejderkvarter. Turen fortæller om forfald og 

byfornyelse, og indeholder en tur rundt i Kødbyen.

CHRISTIANSHAVN LØRDAGSVANDRING

Kvarteret med kanalen er fuld af stemning fra 

403 års historie. Hør om �ne og fattige, søfolk, 

hippier og et fantastisk lokalt sammenhold. 

Vi viser lokale oaser og Huset på Christianshavn.

DIGTERRUTEN PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD

En følsom vandring på kirkegården i efterårspragt. 

Gadedigteren Christian Kronman låner de døde 

digteres ord, og fortæller om deres liv og om 

kærligheden. Hør om H.C. Andersen, Peter Faber, 

Natasja, Dan Turèll og mange andre.

ONKEL DANNYS EFTERÅRSBLUES

Kom tæt på Dan Turèlls liv og værk, fra tidlige 

hippiedigte til han blev en kendt �gur. Vi ser hvor 

han levede og færdedes, og hører nogle af hans 

kendte og ukendte digte, vilde historier fra Vangede 

og skarpe skud fra hans sidste år.

BYVANDRING PÅ BANEN

Terrænet omkring DSBs gamle værksteder på 

Otto Busses Vej skal blive en ny bydel i København. 

Hør om tiden med lokomotiver og signaler, og kom 

på sporet af den nye udvikling i et ukendt hjørne 

af København.

NYBODERS PRIS

Nyboder med sine lange gule rækker af huse 

har gennemgået mange forvandlinger sine Christian 

IVs tid. Vi ser på bygninger og hører om beboerne, 

der levede et helt andet liv end byens 

andre indbyggere.

Listen er ment som en inspiration, for vi kan lave mange andre ture.
Læs mere på www.byvandring.nu/aabneture og på Turlisten.

Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje ’1000 Nye Fællesskaber’, står Formidlerforeningen i resten af 2021 

for at arrangere gratis ud�ugter og oplevelser med det formål at bryde social isolation og ensomhed og i stedet 

skabe møder mellem mennesker.

E-mail: paul@hartvigson.dk

Telefon: 22 44 27 48

formidlerforeningen.dk


