
Seniorsektionen inviterer på besøg i Diakonissestiftelsen 
 

Onsdag den 24. april 2019 kl. 10:25 eller tirsdag, den 30. april 2019 kl. 10:25 

Begge ture er udsolgt med ventelister 

Vi mødes i receptionen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg. 

Er man i bil er der en 2 timers parkering på området, og ellers kan der købes dagsbilletter i receptionen til kr. 60,- De 
kan ikke garantere der er pladser, det er først til mølle princippet, så det kan være en fordel at benytte offentligt 
transport.              
Rundvisning på Diakonissestiftelsen starter kl. 10:30 og varer 1½ time og tager dig på en spændende historisk tur 
rundt i de 150 år gamle, imponerende bygninger.  

Kom med bag kulissen og se det hele indefra - hvordan de gamle diakonisser boede, den nyrenoverede kirke og 
alterbrødsbageriet.  
Ført an af forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen får du en fortælling om Diakonissestiftelsens historie, 
arbejdsområder og udviklingsplaner.  
 
Du vil gå rundt mellem de gamle historiske og stemningsmættede bygninger og blandt andet se Emmauskirken og 
alterbrødsbageriet, og hvis der er ledigt, kommer du også til at se stuerne, hvor diakonisserne spiste og opholdt sig i 
deres dagligdag. 

Emmauskirken er i 2015 blevet totalrenoveret og fremstår nu lys og indbydende og har fået et nyt kunstnerisk udtryk 
med skulpturer af billedhuggeren Lisbeth Nielsen. Vores alterbrødsbageri fra 1877 er det eneste i Danmark. Her bager 
vi alterbrød og sælger det til kirker i hele Danmark. Gennem tiden har bagningen af alterbrødet udviklet sig, fra i 
begyndelsen at blive produceret ved hjælp af håndkraft til i dag hvor brødene bages i en fuldautomatisk maskine. Kom 
med i bageriet og få historien. 

Vi slutter med en frokostbuffet bestående af varm ret, 3 slags pålæg, 3 blandede salater, salatbar og hjemmebagt 
surdejsbrød, dertil sodavand/øl eller hvid/rødvin. 

Prisen for at deltage er kr. 125,00 for medlemmer af seniorsektionen og kr. 200,00 for ledsager. Der er plads til max. 

50 personer, så det er først til mølle. 

Tilmelding via e-mail til flemming@kampff.eu (husk personale nr.) og hvilken dato, om det skal være den 24/4 eller 

den 30/4, senest den 15. april 2019, hvor tilmelding er bindende. Husk du er først tilmeldt, når du har modtaget en 

bekræftelse.  

Jeg er bortrejst fra 27/3 til 14/4, så henvendelser som ikke kan vente til jeg er tilbage kan sendes til Jan Smidt (e-mail: 

janjo@live.dk) 

Jeg glæder mig til at se jer. til en spændende og interessant rundvisning 

 

Flemming Kampff                                                
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