
      

Kære gamle klasse-venner og naturligvis hr. Palm  

Invitation til klassekomsammen i Karlslunde fredag den 16. juni 2017 kl. 13:00                  ? 

Vort hidtidige samlingssted hvad frokoster angår ( Efngtoftegård ) har fået forfald og kan ikke tilbyde housing i år, og 

Finn har desværre ligeledes fået forfald for så vidt angår det at arrangere vor kommende sammenkomst.  Dette skal 

imidlertid ikke afholde os fra at mødes til endnu en hyggestund og udveksle de samme vittigheder og de samme gode 

historier fra gamle dage. 

Vort foreløbige arrangement herefter ud som følger - med ret til ændringer og forbedringer hvis muligt. 

13:00 Frokost på restaurant Fortet *) Link 

 i Karlslunde *) 

15:00 Aktivitet på området **)  

 Slentretur rundt på Fortet eller andet 

16:00 Vi bevæger os til Karlslunde Parkvej 14 

***) 

16:15 Vand, kaffe, øl & vin på terrassen 

*) Restaurant Fortet er foretrukket fordi det er ganske 

let at komme dertil uanset om man kommer i bil, med 

S-tog, med bus eller om man tager cyklen.   Fortet 

ligger smukt ved stranden og det er et sted som har 

hvad der skal til uden dog at være prangende. Der er 

gode parkeringsforhold og så kan man gå fra 

Karlslunde S-station. 

**) Hvis der er stemning for det kan vi efter frokosten 

gå en tur rundt på det gamle fort, der i dag er museum 

for Danmark 1914-1918. Det er et spændende og 

attraktivt område, hvor der i øvrigt ligeledes er en 

kæmpe græsplæne med muligheder for at spille boule, 

fodbold, slappe af etc.  

***) Fra Mosede Fort er der under en kilometer til 

Karlslunde Parkvej, hvor vi har slået os ned. Derfor 

synes jeg det vil være lettere, at vi i år drikker kaffe 

mv. hos os og således ikke trækker unødigt store 

veksler på vor gæstfrie Syller. 

Fra Fortet op til rundkørslen og til venstre. Over 

Karlslunde Strandvej ( pas på bilerne  ) og derefter 

gennem Kysthaven - de flotte hvide huse. Endelig 

under S-banen ved Karlslunde Station og til venstre ved 

biblioteket. Herefter kommer du bagom Jem & Fix og 

til Karlslunde Parkvej. Gå over vejen ( pas på bilerne ) 

og lige over til de små røde matadorhuse. Vi 

residerer i nr. 14, og du er meget velkommen. 

Tilmelding :  Du bedes venligst tilmelde dig 

arrangementet ved først givne lejlighed på min 

email, ( joern@fagerlund.dk )

Ha’ det forrygende 

Jørn - 29 91 55 51 

http://www.fortet-restaurant.dk/
mailto:joern@fagerlund.dk

