
NYHEDSBREV JUNI 2018 

Så blev THE DANISH FAIR d. 12. Maj, trods navneforandring og dårligt vejr, en stor success med glade 
gæster, fine boder og madsteder og stor omsætning.  En kæmpe tak til alle I frivillige hjælpere, som 
trofast mødte op og gjorde et stort arbejde både før, efter og på selve dagen. 

Husk at efter gudstjenesten søndag d. 17. juni, inviterer Kirkerådet alle hjælpere til frokost inden 
Kirkens Årsmøde. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Torsdag 28. Juni kl 12.00 hos Ole og Steen, Victoria 

BRIDGE KLUBBEN 

Kontakt Kirsten Mares for flere oplysninger.  0208 393 3092 eller kgjmares@msn.com 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tirsdag d. 5. Juni kl 13.00 

BOGKLUBBEN diskuterer “De dybeste rødder” af Thomas Larsen, en bog med Dronning Margrethe 
som rejsefører på togt gennem Danmark. 

Alle er velkomne. Det koster £2 at deltage og en let frokost kan købes for £3.  

18. September diskuteres Henrik Pontoppidan’s “Lykke-Per” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elin og Graham Stone 
‘Berkshire og Buckinghamshire National Garden Scheme’ 

Elin og Graham åbner deres have for offentligheden d. 15., 16. og 17. juni mellem 2pm-5pm. Entré er 
£3 (børn kommer gratis ind). Der bliver lejlighed til at købe kaffe/the med kage til £3.50. Alt går til 
charity. I er velkomne til at se haven på en af de dage, men I skal aftale tidspunktet i forvejen ved at 
kontakte Elin og Graham på 01494 261236. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lørdag d. 23. Juni kl 18.00 

THE IONIAN SINGERS & SKT HANS AFTEN 

Som følge af den store success i 2017 vil The Ionian Singers, dirigeret af Timothy 
Salter igen optræde med et spændende program i kirken Sankt Hans aften. 

Programmet vil bestå af engelsk og dansk kormusik inkluderet folkesange. 

Efter koncerten går vi ud i kirkens have for at fejre Skt. Hans. 

Koncert og adgang til haven koster £12 (£10 concessions) og billetter kan købes in 
advance ved at kontakte Ulla Gray (0208 693 1051, 07950 143 916, ulla@ullagraymanagement.com) 
eller ved indgangen til kirken d. 23. Juni. Check udstedes til ‘The Ionian Singers’ og sendes til Ulla 
Gray, 2 Upland Road, London SE22 9EE. 

Al indkomst fra billet salg deles 50/50 mellem den Danske Kirke og The Ionian Singers. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Torsdag d. 28. Juni kl 12.00 



CRYSTAL PALACE 

Gå ikke glip af denne enestående chance for at se en af London’s smukkeste 
parker og høre dets spændende historie. 

Tag med City Guide, Grethe Hauge på gåtur igennem en af Syd London’s 
smukkeste parker. Hør om hvordan området fik sit navn, om Prince Albert og 
Verdensudstillingen i 1851, om underholdning i Victoria tiden, om 

dinosaurer, franske malere i landflygtighed og meget mere. 1.5 times gåtur efterfulgt af 
forfriskninger hos Ruth Rollitt. Vi mødes på Crystal Palace Station kl 12.00. Man kan hurtigt komme 
med tog til Crystal Palace fra London Bridge (22-30min) eller fra London Victoria (c 29 min.). 

Turen koster £12. Tilmelding og betaling til Ulla Gray senest d. 21. Juni. 

Send check (payable til ‘Danish Womens Association’) til Ulla Gray, 2 Upland Road, London SE22 9EE 
eller direkte til vores bankkonto: 

Danish Womens Association 
sort code 60 23 22 
konto 34503153 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tirsdag d. 11. september kl 11.00 

WINDSOR TOUR 

Vi mødes at the Castle Admission Centre i Windsor og får så en c 2 timers tur indenfor 
i det spændende historiske slot, som er det ældste og største slot i verden. Inkluderet i 
turen er også Queen Mary’s Dolls’ House samt St. George’s Chapel. 

Vi vil anbefale, at I kommer med tog til Windsor til ‘Windsor & Eton Riverside Station’. 
C 10 min gåtur til slottet.  Togrejsen fra Waterloo tager c. 54min. 

Efter rundvisning finder man selv et sted til frokost I byen. 

Prisen er £18. Tilmelding og betaling til Ulla Gray senest 1. September. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mandag d. 1. oktober kl 13.00 

ROYAL HOSPITAL CHELSEA 

Tag med os på besøg i Chelsea Pensionisternes historiske hjem, der stammer 
fra 1692. De smukke bygninger af Christopher Wren og John Soane er et 
vidunderligt hjem for pensionerede soldater fra mange konflikter. Vi vil få en 
guided tur af en Chelsea Pensionist. Turen varer 90 min og slutter med besøg i 

stedets museum og gift shop. Derefter er der mulighed for at få forfriskninger i stedets café. Grethe 
Hauge, som er besøgsven på stedet, vil gerne fortælle om sine oplevelser der over kaffen, hvis der er 
interesse for det. 

Pris er £15 med tilmelding og betaling til Ulla Gray 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Torsdag d. 1. november kl.12.00 – DANSKE KVINDERS Årsmøde 

Torsdag d. 29. november kl 12.00 – Julefrokost 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kig også på Anglo-Danish Society’s web site. 
www.anglo-danishsociety.org.uk.  Find spændende arrangementer, som vore medlemmer kan 
deltage i, bortset fra dem der kun er for deres egne medlemmer. 

Detaljer og tilmelding til Bette Broyd, 017934 236 686 eller bettebroyd@gmail.com 

 

 

 
 


