
  

Efterårs- 
program2017 

Øst Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Øst: 

 

FORMAND: 

Camilla Jølver. Blindecenter Bredegaard . Lindelyvej 5 . 3480 Fredensborg 

Tlf: 45 11 84 23 . Mobil: 40 23 41 51  

Mail: camilla.Roenning.Joelver@regionh.dk 

 

Helle Andersen .Tlf. 43 90 03 31 

Mail: helle.andersen@yahoo.dk  

 

KASSERER: 

Bodil Nielsen . Tlf. 52 19 10 12 

Mail: Bodil2204@gmail.com 

 

Hanne Falk Christensen . Tlf.:   29 82 36 84 

Mail: hannefalkchristensen@gmail.com 

 

Ina Pilegaard . Tlf: 60 12 19 37 

Mail: inamelrose@hotmail.com 



Historisk  

Kagebesøg 

ONSDAG den 27. september kl. 18.00 

har du mulighed for at besøge og smage på Københavns ældste conditori. 

Læs her om arrangementet og tilmeld dig. 

 

FOREDRAG: 

Foredraget handler blandt andet om La Glace’s historie og traditioner, om is  

og dens fremstilling, om bygningerne, lokalerne, menneskene bag forretningen 

og slutteligt om kager og kunst. Under foredraget serverer vi kaffe eller  

chokolade efter eget valg, et stykke lagkage, et stykke wienerbrød samt diverse  

assorterede kager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele arrangementet varer cirka 2 timer. 

 

 

 

Københavns ældste 

Brugsforening 
SØNDAG den 22. oktober 

Vi skal besøge Københavns ældste brugsforening i det historiske og  

hyggelige Brumleby. Butikken indeholder alt, hvad en Brugsforening skulle  

have midt i forrige århundrede. 

Meld dig til og få en hyggelig dag og mød andre fra foreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUTIKKEN INDEFRA CA. 1948 

Den 8. februar 1868 blev Østerbros Husholdningsforening stiftet. Den var  

Københavns første moderne brugsforening. Et af formålene var at skaffe mindre-

bemidlede arbejdere i Brumleby billigere og bedre varer, som blev solgt fra  

foreningens egen butik. 
 

For at blive medlem skulle man købe en andel. Brugsforeningen købte ind en gros og solgte varerne 

til almindelig udsalgspris. Overskuddet gik dels til de enkelte medlemmer i form af dividende, dels til 

oplysningsvirksomhed og almennyttige formål. Dividenden blev udregnet efter, hvor meget medlem-

met havde handlet for. Som et af bestyrelsesmedlemmerne W.S.W. Faber udtrykte det, blev medlem-

merne således tvunget til at spare op: ”Jo mere han kjøber, jo større hans Forbrug er, desto rigere 

bliver han”. 

TILMELDING SENEST DEN 1. SEPTEMBER TIL: 

Camilla.roenning.joelver@regionh.dk 

Tilmelding og betaling: Reg. 5035 Kontonr. 00001455360 

Pris for medlemmer: 150,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 225,- kr. 

TILMELDING SENEST DEN 9. OKTOBER TIL: 

Camilla.roenning.joelver@regionh.dk 

Arrangementet er gratis. 
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