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    Madam Blå 
Efterår 2018 

 
Nye deltagere er velkomne 

Daghøjskolen i Settlementet tilbyder: 

 

9.00-10.00: Morgenmad og morgensang 

              10.15-12.30: Ture i naturen eller byen  

                                    Vi kører i minibus og biler 

                                      

              12.30-13.30: Frokost fra egen madpakke 

              13.30-15.00: Foredrag eller fortsat tur  

 

Luk folderen op og se hvilke spændende  

                Ture og foredragsholdere vi skal opleve. 
                  Ændringer kan forekomme. 

 

 

Settlementet  

Dybbølsgade 41, 1721 København V 

Maria Hviid Nielsen Tlf.: 50 58 74 82/ 33 27 96 26  

E-mail: maria@settlementet.dk 

Facebook: Madam Blå 
 

 

18. oktober kl. 10.15: Gisselfeld Park og Kloster 

Helt fra Peder Oxe byggede sin herreborg, har Gisselfeld Kloster været 

omgivet af et smukt parkanlæg. Entéen er 60 kr. pr. person. 

 

25. oktober: med cykel rundt i Iran af Nanna Liv Elkjær Olsen 

Nanna laver et fotoforedrag om menneskene, stederne og om at rejse 

på cykel. Netop cyklen var indgangsportalen til helt specielle 

oplevelser langt ude på landet i Iran. 

 

1.november: Thomas spillemand synger med os. 

 

8. november: Peer Balken fortæller om Godhavnsdrengene.  

Foreningens formål er at kæmpe for en undskyldning for statens svigt  

af tidligere børnehjemsbørn under anbringelse i statens varetægt. 

 

15. november: Historiker Leif C. fortæller om de Vestindiske øer.  

 

22. november: Vi skal være i FN-byen senest kl. 10.00. 

Præsentation af UN og UNICEF i FN Byen, Marmorvej 51, 2100 

København Ø. ved Nordhavn.  Kl. 13.30: foredrag om Kontant 

kærlighed af Rene Celinder. Foran Rema 1000 på Frederiksberg blev 

den frivillige forening Kontant Kærlighed født, og siden har det taget 

fart. Rene samler madvarer ind til dem, der er hårdt ramt.  

 

6. december: Kl. 12.00 Besøg i folketinget med debat.  

 

Ring for personlig samtale eller for at få mere information om  

Madam Blå og andre klubber hos Maria Hviid Nielsen 

tlf. 50 58 74 82. Pris: Settlementets kontingent er på 300 kr. halvårligt. 

Den daglige deltagerpris for kaffe morgen og eftermiddag er 10 kr. 

Husk at ringe, hvis du ikke kan komme, så vi ved at du har det godt. 
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13. september: kl. 9.30 Morgenmad med Margrethe. 

Kl. 10.15: kører vi til Sandskulptur festival i Hundested.    

Vi tager til Hundested  og  ser de flotte sandskulpturer. Indgangen 

koster 45 kr. pr. person. Man kan medbringe madpakke eller købe 

mad  på f.eks. restaurant Røgeristen i Hundested. Det er god fisk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

20. september: kl. 10.15 Langtur til Tadre Mølle i Hvalsø.  

Kom med på rundvisning.  Guiden fra “Tadre Mølles Venner” er klar 

til at tage os med på en spændende og naturskøn tur rundt på 

møllegården, hvor haverne, slusen og møllesøen besøges, inden der 

sættes vand på møllehjulet og males korn på den gamle stenkværn. 

 

27. september: kl. 10.15 Tur til Nordisk Film” I Olsen Bandens 

fodspor” 75 kr. pr. person. Kl. 13.30: Hvad sker der i Saxogade?  

Foredrag med Forstander Margrethe Wivel.  

 

4. oktober: Foredrag med Ken Bruun. Vendepunktet den 29. 

august 1943... - 'Gå til modstand!' 

Vores egen Ken fortæller om folkestrejkerne i en lang række byer 

landet over og fyringen af de danske samarbejdspolitikere og deres 

regering for 75 år siden. 

 

11. oktober: kl. 10.15 Langtur til Svanholm Gods.   

Økologi, bæredygtighed og fællesskab er grundpillerne i Svanholm 

Storkollektiv. Svanholm huser en række virksomheder drevet og ledet 

af svanholmere. Vi får en rundvisning og betaler 100 kr. pr. person.  

 

 

 

  

Lørdag den 1. september: Saxogadefest fra kl. 12.00. 

Kom og støt Klub- og Seniorafdelingen. Vi har en bod ved siden af 

scenen og starter med at sælge kaffe og kage kl. 12.00. 

 

Velkommen tilbage og velkommen til nye, der vil mødes. 

6.september: Vi mødes fra kl. 9.00 for at spise friskt morgenbrød. 

Kl.10.15 tager vi på tur efter forslag fra Knud eller et andet medlem.  

Foredrag og småkager kl. 13.30: Henning Sprogøe fortæller.  

Henning er skuespiller og søn af Ove Sprogøe. I1978 blev han ansat 

på Nordisk Film som assistent for Erik Balling på Olsen-banden går i 

krig og Olsen-banden overgiver sig aldrig. Han fortsatte som assistent 

på tv-serien Matador, inden han blev optaget på Statens Teaterskole i 

1980. Siden har han undervist på Skuespillerskolen i Århus og Statens 

Teaterskole, hvor han i 2012 blev prorektor.  

 

 
 

 

 

 

Mandag den 10. september: Golden days  i Settlet på 2. sal  

kl. 17.00 – 20.00. 

I samarbejde med Arkivklubben og Dansk Pædagogisk Historisk 

Samling,  bliver der vist billeder og fortalt om Saxoly, Vesterbro og 

Settlet. Udgangspunktet er børns vilkår på Vesterbro gennem historien. 

Du kan købe kage, kaffe og sandwich.   
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