
Seniorsektion inviterer til: 

Rundvisning  af / i Jesuskirken (Øl-kirken) en tur i 
Cisternerne og en god frokost i Bjælkehuset. 

 

Den 10. oktober 2018 
Arrangementet er udsolgt og der er venteliste 

Mødetid kl. 10.15 på Kirkevænget 5A i Valby 

                            

 

Jesuskirken i Valby er en af Danmarks mere særprægede kirker. Og guide vil være Sognepræst Hanne 
Rosenberg.    

Kirken er tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup for bygherren brygger Carl Jacobsen. Carl Jacobsens ønske var, at 
kirken skulle genlyde af smuk musik, og akustikken i kirken er god. Kirken rummer desuden to meget fine orgler, 
herunder det eneste orgel af den store franske orgelbygger Cavaillé-Coll i hele norden, og huser en 
samling harmonier. 

Kirken er opført som et mausoleum for Carl Jacobsen og hans familie, blandt andre hans mor Laura Holst. 
I krypten under kirken står familiens sarkofager. 

Kirken er indviet d. 15. november 1891, mens selve det Jacobsenske familiekapel, krypten under kirken, 
indviedes allerede d. 31. januar samme år. Klokketårnet (kampanilen) stod først færdigt i 1895. 

 

Cisternerne er Københavns vandforsynings tidligere højdebeholdere (cisterner) under Valby Bakke, 
i Søndermarken over for Frederiksberg Slot. I dag er Cisternerne en del af Frederiksbergmuseerne. Nedgangen er 
markeret ved to glaspyramider. 

Årets udstilling i Cisternerne er med den internationalt anerkendte kunstner Jeppe Hein (DK) der inviterer 
publikum med på en ydre og indre rejse i Cisternernes labyrintiske søjlegange. Man må først forcere mørket 
for at nå lyset, slår Hein fast med udstillingstitlen IN IS THE ONLY WAY OUT på sin hidtil største udstilling i 
Hovedstaden. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Valby
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Kirke_(bygning)
https://da.wikipedia.org/wiki/Arkitekt
https://da.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Dahlerup
https://da.wikipedia.org/wiki/Carl_Jacobsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Akustik
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavaill%C3%A9-Coll&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Harmonium
https://da.wikipedia.org/wiki/Mausoleum
https://da.wikipedia.org/wiki/Laura_Holst
https://da.wikipedia.org/wiki/Krypt
https://da.wikipedia.org/wiki/Sarkofag
https://da.wikipedia.org/wiki/15._november
https://da.wikipedia.org/wiki/1891
https://da.wikipedia.org/wiki/31._januar
https://da.wikipedia.org/wiki/Kampanile
https://da.wikipedia.org/wiki/1895
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/Cisterne
https://da.wikipedia.org/wiki/Valby_Bakke
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ndermarken
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Slot
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksbergmuseerne
https://da.wikipedia.org/wiki/Glas


Uden mad og drikke…  

Vi vil efterfølgende – ca kl. 13.30 spise frokost i Bælkehuset som også ligger i Søndermarken.                       
Der serveres det lille kolde bord og hertil 1 øl / vin eller vand. 

 

 

Prisen for medlemmer vil være - for hele arrangementet kr. 175,- 

og for ledsagere kr. 300,- 

Der er plads til max 50 deltagere. 

Tilmelding på mail til TJAPP27@gmail.com senest den 30. oktober 2018. 

Husk at oplyse navn og personalenr.  
Beløbet trækkes i ”lønnen” der er til udbetaling 31. oktober 2018. 

Du er tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse på din tilmelding. 

Der sker altid noget i seniorsektionen så HUSK: 

Hold øje med www.seniorsektionen.dk/index.html for kommende arrangementer. 

Glæder mig til at se jer.       Tenna 
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