
 

 

 

Skive Venstre inviterer til nye spændende besøg hos Blox som 

betegner sig som Danmarks verden for arkitektur, design og nye ideer. 

Christiansborg med Inger Støjberg, Amalienborg med 

dronningens håndbibliotek, Den russiske ortodokse kirke og 

Den Kongelige Afstøbningsmuseum 
 

Torsdag den 24. oktober 2019 
Program: 

• Rundvisning i BLOX og nuværende udstilling BIG 
• Tilhørerpladserne på Christiansborg og Inger Støjberg  

• Med guide i Dronningens håndbibliotek Amalienborg 
• Rundvisning i Den Russiske ortodokse kirke 
• Guidet omvisning i Den kongelige Afstøbningssamling

     BLOX er bygget af Realdania og 
   ligger på Københavns Havnefront med mål om at samle havnen og 

   byen. Her kan man bo i en af de 22 boliger med tagterrasse, lege,
   spise, træne, parkere, gå på arbejde i en af de 500 kontorpladser

   der kan lejes eller tage på udstilling i Dansk Arkitekt Center (DAC).

   Vi skal opleve noget af det spændende BLOX med guide, besøge 
DAC’s    udstillingen BIG og spise frokost i restauranten BloxEats i huset. 
 

H.M. Dronningens Håndbibliotek er Kongehusets private 

bibliotek, som rummer de danske kongers samlinger af bøger, kort 

håndskrifter, billeder, fotos, musik m.m. samlet siden grundlæg-
gelsen i 1746. Biblioteket har til huse i Christian VIII’s Palæ og på 

Christiansborg Slot. Vi skal besøge samlingen i Chr. VIII’s palæ på 
Amalienborg med håndbibliotekar Mikael B. Rasmussen. 

 

Skt. Aleksander Nevskij Kirken som Den Russisk Ortodokse kirke kaldes.  
Har en karakteristisk arkitektur, i særdeleshed de gyldne kupler mod Bredgade. 

Kirken er designet af arkitekten Grimm og opført af granit og danske mursten  
og stod færdig i 1883. Den er dedikeret til Skt. Aleksander Nevskij der var  

kejser Alexander III’s værnehelgen. Kirken er udstyret med 6 synkroniserede  
klokker, som kan høres langt væk. I det hele taget er kirken rigt udstyret og et  

spændende og anderledes sted at få en guidet rundvisning. 

    
Den kongelige Afstøbningssamling  

er en del af Statens Museum for Kunst,  
og indeholder over 2000 afstøbninger  

som udgør samlingen i Vestindisk Pakhus 

ved havnen i Toldbodgade. Oprindeligt  
blev pakhuset bygget til at rumme sukker og rom. Men blev i 1984 

lavet til udstillingsrum for den fantastiske samling som består af 
gipsskulpturer af nøgne figurer, hedenske guder og kristen kunst. 

Museumsinspektør Henrik Holm vil være vores guide på besøget. 
 

 

Vi kører fra Roslev kl. 5.30 og Skive kl. 6.00 og hjem igen sent samme dag.  
Prisen er for bus, forplejning, entreer og guider i alt 1.150 kr pr. person 
 
Tilmelding til Ingrid Thomsen tlf.: 20 28 61 56 mail: thomsen323@hotmail.com  
eller: Else Marie Larsen, tlf. : 97 59 21 74, mail: elsemarie@toustruppost.dk  

 

 

 

 

 

mailto:thomsen323@hotmail.com
mailto:elsemarie@toustruppost.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih2tnc9f7iAhWGI1AKHfOWDm0QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwih2tnc9f7iAhWGI1AKHfOWDm0QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tripadvisor.dk%252FAttraction_Review-g189541-d548531-Reviews-St_Aleksander_Nevsky_Church-Copenhagen_Zealand.html%26psig%3DAOvVaw2T_Mhxa-JNdihSb-gnkk4m%26ust%3D1561355791507890&psig=AOvVaw2T_Mhxa-JNdihSb-gnkk4m&ust=1561355791507890
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3n9K4hbTjAhWRGewKHXWaC7MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.blox.dk%2F&psig=AOvVaw2O4i6myCRwrT9FHT3MHjEK&ust=1563181076782183
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVjMmPtN7jAhUS3qQKHcu3BWQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F27611907%2Fda%2FDen-Kongelige-Afst%25C3%25B8bningssamling&psig=AOvVaw3l8dcYcPEPA98q2S8OIvcA&ust=1564636657159388

