
Invitation til Københavns Automobil Klubs sommerudflugt 2017. 

 

Kære klubkammerater og gæster. 
 

I år holder vi vores sommerarrangement onsdag den 7/6-2017, hvor vi mødes i Nyhavn kl. 

18:00: ved Restaurant Els, Store Strandstræde 3, 1255 København K. 

 

    
Historien om Restaurant Els begynder egentligt i 1853, hvor Christian Frederik Bredo Grandjean opførte den nuværende bygning. Allerede 

dengang indrettedes de smukke lokaler, som restaurantens gæster kan beundre den dag i dag. I 1853 husede bygningen blot ikke en 
restaurant, men et konditori, hvor en lang række berømtheder fra personkredsen omkring Det Kongelige Teater havde deres gang. Blandt 

disse var en nær ven af familien Grandjean, nemlig den senere verdens-berømte danske digter, Hans Christian Andersen – der i øvrigt 

beærede konditoriet med et digt til indvielsen.Nøjagtig som nutidens gæster kunne H.C. Andersen glæde sig over de seks smukke 

vægmalerier forestillende kvindeskikkelser, der symboliserer de fire årstider samt dansens og musikkens muser.Billederne er malet af 
Christian Hetch, en af datidens kunstnere med tilknytning til Det Kongelige Teater Omkring århundredeskiftet blev Grandjeans konditori 

omdannet til restaurant  og har været det lige siden.Restaurant Els har nu gennem mange år markeret sig stærkt som et spisested i den 

øverste ende af kvalitetsskalaen. Denne kvalitet, kombineret med restaurantens ganske særlige charme, har gjort Els til en kendt og værdsat 

restaurant. 
 

Hvis vejret tillader det kan vi måske finde en plads ved restaurantens udeservering og nyde en kold 

fadøl og lidt solskin inden vi skal spise. 
 

Kl. 18:30 sætter vi os til bords, hvor vi bliver budt på Stegt Flæsk ad libitum med kartofler og 

persillesovs.  

 
Når vi mætte og veltilfredse rejser os fra bordets glæder, går turen mod Teaterbåden, Cafè Liva, 

Nyhavn 26, 1051 København K – måske med et enkelt pitstop undervejs. 

        
 

Kl. 21:00 skal vi opleve en cabaret med en musikalsk tidsrejse tilbage til 
dengang du ved nok..  

GLEMMER DU... 

Nej, det kan du bande på, jeg ikke gør - til gengæld husker du forkert!! 68-
generationen og Nå-generationen mødes i et voldsomt clash over: Hvad der i sin 

tid gik galt; sidenhen er gået galt; og nu går galt, hver gang de er sammen. 

Minder, erindringer og opfattelser, som på ingen måder stemmer overens – for 
ikke bare er de uenige om, hvem der husker hvad og hvornår; de er heller ikke på 

det rene med, hvem der husker sidst! 

Skrevet og instrueret af Jacob Morild - musik og akkompagnement Lasse Schmidt 

 

Tilmelding må gerne ske så hurtigt som muligt og senest den 20. maj 2017. Prisen for arrangemen-
tet er for medlemmer af Københavns Automobil Klub kr.125,- og for gæster kr. 325,-. 

Diverse drikkevare er efter behov og for egen regning.  
 

Da vi skal betale forud, vil tilmeldingen være bindende, hvorfor I i forbindelse med tilmeldingen, 

bedes indbetale jeres andel til klubbens konto: reg.nr. 2279 kto.nr.7560 605 654.  

HUSK: at skrive deltagers navn på indbetalingen! 
 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Formanden. 
 


