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SOMMER TRÆF



Så er bestyrelsen klar med et sommerarrangement som 
kommer til at tage udgangspunkt på Amager. Vi skal 
mødes hos vores kasserer John (tid og sted: se faktabox 
længst nede) hvor arrangementet indledes med en let 
aperitif.  
Derefter skal vi i samlet flok se lidt af Amager Strandpark 
(hvis det lunefulde danske vejr tillader det).  
Vi tilstræber at være tilbage hos John igen ved ca. 14.30-
tiden, hvorefter vi skal indtage en (sen) frokost, med 
dertilhørende kolde drikkevarer samt kaffe og te. Alt er 
hjemmelavet med en kærlig hånd af Christine og John. 

Prisen for årets sommerarrangement er  
195,- for medlemmer og kun 295,- for ikke-medlemmer 

Tag et par gode vandresko med og del en hyggelig og 
uformel eftermiddag med alle de andre medlemmer i 
vinklubben. 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

Kære Vinvenner
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Amager Strandpark blev grundlagt i 
1934 og ligger på øen Amager. Den 
strækker sig fra Badeanstalten 
Helgoland i nord ud for Øresundsvej, 
til Tiøren og Femøren i syd ud for 
Hedegaardsvej. Amager Strand er 
den strand som ligger nærmest 
Københavns centrum, (5 km), og 
benyttes af mange københavnere 
foruden amagerkanere, og er 
d e s u d e n e t y n d e t t u r i s t m å l . 
Strandparken har årligt over 1. mio. 
strandgæster. 
I 2005 åbnede den nye del af 
strandparken, med den fremskudte 
kystlinje i form af en kunstig ø i hele 
parkens 2 kilometers bredde og en 
lagune, tegnet af tegnestuen Hasløv 
& Kjærsgaard. 
Lige syd for Amager Strand ligger 
Tiøren og Femøren, med grønne 

plæner og træer. Sidstnævnte 
parkområder lægger om sommeren 
ofte græs til udendørs rockkoncerter 

arrangeret af blandt andre den 
kendte Musikforening 5-Øren.

Amager StrandPark
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Amager Strandpark er skabt i 1933 ved indpumpning af 20.000 m³ sand ude fra 
havbunden. I de følgende år tilførtes yderligere ca. 100.000 m³ sand til stranden, og 
græsarealet blev opfyldt med 'fyld og muld’. 
Formanden for Sundby Sejlfo tog initiativ til at samle alle foreninger langs Amager 
Strand omkring en storstilet vision om en riviera.  
Med 28 foreninger bag sig og et aktivt femmandsudvalg til at føre an, lagde 
udvalget pres på Københavns Kommune. Formandens mål med visionen var enkel. 
Han ønskede at sikre fremtiden for havnen og sejlforeningen i Sundby. 
Den lave vandstand ved Amager Strand har altid givet problemer, og igennem alle 
årene måtte der fyldes mere sand på stranden, idet tidevandet førte sandet ud i 
Øresund igen. Med den nye strand-ø er dette problem løst. Strand-øen ligger 
længere ude i Øresund og her kan bølgerne nu ”holde” på sandet.

Historie

FAKTABOX 
TIDSPUNKT:      SØNDAG DEN 04. AUGUST 2019 KL. 13.00 
ADRESSE:         ØRESUNDSVEJ 144E-3TV, 2300 KBH S - LIGE VED METRO ST. ØRESUND 
BETALING:        BANKOVERFØRSEL TIL KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589  
TILMELDING:   SENEST  FREDAG DEN 02. AUGUST 2019 TIL   SASVINKLUB@GMAIL.COM

http://www.sasvinklub@gmail.com
http://www.sasvinklub@gmail.com
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