Motionsglade og kulturinteresserede halvtolvere i hyggeligt samvær i Frederiksberg Have.

Kvart i Elleve • Årsberetning 2013
Det er 5. år siden, cykelklubben Kvart i Elleve startede under mottoet:
Motion • Kultur • Samvær
Der er normalt ingen tilmelding, vi mødes klokken kvart i elleve den første tirsdag i hver
måned ved Store Torv til en cykeltur på 10-20 km.
Vi skal opleve kulturelle begivenheder i nærmiljøet og spiser vor medbragte mad et naturskønt sted, eller på café, hvorefter vi cykler tilbage til Halvtolv. Som noget nyt koster turene
nu 20 kr., som går til vingaver til eksterne guider, og som tilskud til dyre arrangementer.
Turarrangørerne består af Kurt Franck, Jacob Rehling og Preben Thorup, men vi modtager
også turforslag fra deltagerne. Turene bliver annonceret om søndagen og et referat af turen
ligger efterfølgende på Halvtolvs hjemmeside og bliver mailet til interesserede.
December turen blev aflyst på grund af vejret, men ellers cykler vi året rundt og tilrettelægger turene efter vejrforholdene. Turen til Lauritzens teminal havde rekorddeltagelse med 31
cyklister, normalt er vi mellem 15-20 alt afhængig af vejret.
Vi har været på følgende ture i 2012-13:
Juni 2012:
Femte Juni Plads og Frederiksberg Have
Juli 2012:
Vesterbros åndehuller, prisbelønnet gårdhaveanlæg
August 2012:
Det nye Ørestad Bibliotek og besøg hos “SAS” Gitte i Stævnen
September 2012: Langs Vestvolden til Utterslev Mose
Oktober 2012:
Nørrebros nye byrum, Superkilen og besøg i Mjølnerparken
November 2012: Marmorkirken og Garnisonskirken med foredrag af sognepræst Claus Oldenburg
Januar 2013:
Boghandlen og kulturhuset Tranquebar i Borgergade
Februar 2013:
Freskoer på Geologisk Museum og Storm P-Museet med særudstilling af
tegneren Jacob Martin Strid
Marts 2013:
Glasmuseet i Cisterne på Frederiksberg
April 2013:
Den Blå Planet
Maj 2013:
Lauritzens nu fredede lufthavnsterminal fra 1939
Juni 2013:
Den nye dæmning om Kalvebod Fælled og besøg på Kongelundsfortet
Referent Preben Thorup

