
            Seniorsektionen inviterer jer hermed på en rundvisning på 
 

                                 Politigården- Københavns Politi 

 
Så lykkedes det at få nye datoer med Politigården, så kom med på en unik guidet tur i Københavns Politis 
historiske hovedkvarter: 
 
 Den 6/9 og den 15/9 og hvis udsolgt tillige den 19/9-2022 på Politigården, Polititorvet, København V. 
 

Alle ture er udsolgt 
 

Rundvisningen er fra kl 18 til 20, hvorfor vi starter klokken 16 med tidlig aftensmad på 
 

Café Kopenhag, Anker Heegaardsgade 2, Kbh V, 5 min fra Politigården 
 
Her bliver der serveret: 
 
Et stk burger bestående af brioche bolle, 160 g oksekødsbøf,hjemmelavet burgerdressing, økologisk 
cheddarost ,salat, syltede agurker og tomat. 
Hertil 1 genstand pr person, øl vin eller sodavand efter eget valg. 
 
Herefter: 
 
1 kop kaffe/the efter eget valg + 1 stk af den populære brownie 
 
En rundvisning på Københavns Politigård indeholder både arkitektoniske og historiske fortællinger. 
Rundvisningen indeholder bl.a. den ikoniske runde gård, som slet ikke skulle have været rund og den 
firkantede gård, der i dag er mest kendt som mindegården. 
I får lidt at vide om, hvem der sidder hvor, og hvad der foregår på Politigården, samt lidt sjove anekdoter 
fra “gården”. 
Rundvisningen varetages af nuværende eller tidligere politifolk. 
 

Vigtigt: 
 
Der er en del trapper og derfor ikke for gangbesværede. 
Københavns Politigård er hovedsæde for Københavns Politi, og derfor kan der opstå situationer, hvor 
aflysning kan finde sted med kort varsel. 
Det er ikke tilladt at medbringe store tasker eller rygsække på rundvisningen. En del af rundvisningen vil 
foregå udendørs, og vi anbefaler at man husker at klæde sig på efter årstiden. 



 
 
Klokken 17:40 går vi til Politigården, hvor der foretages sikkerhedscheck kl 17:50 inden rundvisningen. 
 
Tilmelding skal ske til liseandersen50@gmail.com og  senest 15/8 -2022 og er bindende , når I har modtaget 
bekræftelse herpå. Husk at angive personalenummer samt dato for deltagelse  
OG 
Oplys navn(e) og adresser til brug for deltagerliste til Politigården og medbring gyldig billed ID (kørekort 
eller pas) 
 
Der er plads til Max 20 personer, så det er først til mølle. 
 
Prisen er kr 150,- for medlemmer og kr 380,- for ledsager. 
 
Ses 
Bedste hilsner Lise                                            
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